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OLULINE TEAVE
Teavet täielike paigaldusnõuete kohta, mida tuleb järgida enne süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro paigaldamist, leiate 
sõidukispetsiifilisest paigaldusjuhendist.

Süsteem FieldPilot Pro ega süsteem UniPilot Pro ei sisalda hooldatavaid osi. Ärge avage seadet. Seadme avamine muudab garantii 
kehtetuks.

Hoidke seda kasutusjuhendit edasiseks kasutamiseks turvalises kohas.

Elu toetavates rakendustes kasutamise reeglid ja kriitilise tähtsusega vastavuse tagamine
Neid tooteid ei tohi kasutada elu toetavates ega kriitilise tähtsusega rakendustes. Sellistes rakendustes kasutamine toimub kliendi 
ainuvastutusel. Tootja ei toeta nende seadmete kasutamist sellistes rakendustes.

Teave käesoleva juhendi kohta
Hoolimata sellest, et juhendis sisalduva teabe täpsuse tagamiseks on rakendatud igakülgseid jõupingutusi, ei võta tootja vastutust selles 
leiduvate vigade, puuduste ega ebatäpsuste eest. See juhend põhineb süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro tarkvara versioonil 
3.2.32197. Juhul, kui juhendi ja toote vahel esineb lahknevusi, lähtuge tootega seotud teabest.

Toote- ja seerianumbrid
Palun märkige oma süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro toote- ja seerianumber allolevasse tühikusse:

Tootenumber (PN):      

Seerianumber (SN):     

Toote- ja seerianumbrid asuvad seadme paremal küljel. Hoidke need numbrid käepärast, kui võtate ühendust tehnilise toega.

Tehniline tugi
Tehniline toe saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole.

ÕIGUSLIKUST VASTUTUSEST LOOBUMINE

MÄRKUS. Enne süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro paigaldamist või kasutamist lugege hoolikalt ja järgige KÕIKI selles 
juhendis sisalduvaid instruktsioone.

MÄRKUS. Pange hoolega tähele selle juhendi jaotises Ohutusteave toodud ohutusjuhiseid ning nendes sisalduvaid täiendavaid 
ohutusteateid ja teisi lisajuhendeid, mis seadmega kaasnevad.

Tootja ütleb lahti mis tahes vastutusest seoses kahju ja vigastustega, mis tulenevad suutmatusest järgida käesolevas juhendist toodud 
instruktsioone, ettevaatusabinõusid ja hoiatusi.

Palun pange hoolega tähele järgmisi hoiatusi:

1. See toode POLE varustatud takistuste vältimise süsteemiga. Omanik peab tagama, et kui süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi 
UniPilot Pro kasutatakse, on juhiistmel alati inimene, kes jälgib takistusi, mida tuleb vältida, nt inimesed, loomad, puud, elektripostid, 
kraavid, ehitised jne, et vajaduse korral juhtimine käsitsi üle võtta.

2. Süsteem FieldPilot Pro ega süsteem UniPilot Pro EI kontrolli sõiduki kiirust. Operaator peab alati reguleerima käsitsi sõiduki kiirust, et 
selle kasutamine oleks ohutu ning ei põhjustaks sõiduki ümberminekut ega kontrolli alt väljumist.

3. Süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro võtab sõiduki roolimissüsteemi juhtimise üle, kui süsteem FieldPilot Pro või süsteem 
UniPilot Pro aktiveeritakse testimise, kalibreerimise, häälestamise või automaatse roolimise toimingute ajal. Sõiduki juhtimisteljed, 
roomikud, liigendus või rattad võivad aktiveerimise korral ettearvamatult liikuda. Enne sõiduki ja/või süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi 
UniPilot Pro käivitamist veenduge, et sõiduki läheduses pole inimesi ega takistusi, et vältida surmajuhtumeid, vigastusi või varakahju.

4. Süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro kasutamine POLE lubatud, kui sõiduk on avalikult kasutataval teel või avalikus kohas. 
Maanteedel või avalikus kohas sõitmisel veenduge, et süsteem on VÄLJA lülitatud.
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FieldPilot® Pro ja UniPilot® Pro
OHUTUSTEAVE

Hoiatused
Süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro paigaldaja ja tootja ütlevad lahti mis tahes vastutusest kahjustuste või füüsilise 
kahju eest, mille on põhjustanud suutmatus järgida alltoodud ohutusnõudeid:

• Sõiduki operaatorina vastutate teie selle turvalise kasutamise eest.

• Süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro ei ole mõeldud sõiduki operaatori asendamiseks.

MÄRKUS. Enne süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro kasutamist veenduge, et kõik kruvid, poldid, mutrid ja juhtmekimpude 
ühendused on kindlalt kinni ning kõik kaablid ja voolikud on kinnitatud, et vältida nende kahjustamist. Veenduge, et 
roolimissüsteemis ei ole õlilekkeid.

HOIAT US! Mõistmaks ohte, mis varitsevad süsteemiga FieldPilot Pro või süsteemiga UniPilot Pro varustatud sõidukit, lugege enne süsteemi 
FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro sõidukile paigaldamist või kasutamist käesolevat dokumentatsiooni.

HOIAT US! Vältimaks tahtmatuid surmajuhtumeid või sõiduki ülesõitmisest tingitud vigastusi, ärge kunagi lahkuge juhiistmelt, kui süsteem 
FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro on aktiveeritud.

HOIAT US! Vältimaks tahtmatuid surmajuhtumeid või sõiduki ülesõitmisest tingitud vigastusi, veenduge enne käivitamist, häälestamist või 
süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro kasutamist, et sõidukit ümbritseval alal ei ole inimesi ega takistusi.

HOIAT US! Süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro tahtmatu aktiveerimise vältimiseks ja sõiduki üle kontrolli kaotamise vältimiseks 
lülitage maanteel sõitmisel süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro välja. Ärge kunagi sõitke avalikult kasutatavatel teedel ega 
avalikes kohtades, kui süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro on sisse lülitatud.

HOIAT US! Kukkumise vältimiseks veenduge, et olete stabiilses asendis sõiduki platvormil või trepil, kui paigaldate antenni moodulit kabiini 
katusele või eemaldate seda kabiini katuselt. Kui sõiduk ei osutu turvaliseks platvormiks, kasutage redelit, et tagada turvaline 
juurdepääs sõiduki katusele.

HOIAT US! Elektrilöögiohu vältimiseks eemaldage sõidukilt antennid, enne kui sõidate läbi madalate konstruktsioonide või madalal asuvate 
elektriliinide alt.

HOIAT US! Kõrgsurvega vedelikest lähtuv oht – kui paigaldamine nõuab tööde teostamist sõiduki hüdrosüsteemil, siis lugege enne 
paigaldamist läbi ja tehke endale selgeks sõiduki tootja kasutusjuhendi jaotised, mis käsitlevad hüdraulikasüsteemi. Hüdrosüsteemi 
hooldamisel kandke kaitsekindaid ja silmakaitseid. Enne hüdrosüsteemi hooldamist vabastage hüdrosüsteemist rõhk.

HOIAT US! Kui sõidukile on paigaldatud ratta nurga sensor, siis lülitage alati sõiduk välja, kui töötate ratta nurga sensori lähedal, paigaldades, 
kontrollides ja reguleerides ratta nurga sensorit ja varraste pikkusi. Roolimehhanism võib ootamatult liikuda ja põhjustada raskeid 
vigastusi või surma.

Ettevaatusabinõud
Süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro paigaldaja ja tootja ütlevad lahti mis tahes vastutusest kahjustuste või füüsilise 
kahju eest, mille on põhjustanud suutmatus järgida alltoodud ohutusnõudeid:

ETTEVAATUST! Süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro ei tuvasta sõiduki teele jäävaid takistusi. Sõiduki operaator peab jälgima 
teed, millest üle sõidetakse, ja võtma juhtimise käsitsi üle, kui tuleb vältida takistust.

ETTEVAATUST! Süsteem FieldPilot Pro ega süsteem UniPilot Pro ei kontrolli sõiduki kiirust. Operaator peab reguleerima sõiduki kiirust 
käsitsi, et hoida sõidukit turvaliselt kontrolli all.

ETTEVAATUST! Kui süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro või süsteemiga FieldPilot Pro või süsteemiga UniPilot Pro ühendatud 
mis tahes komponente paigaldatakse või eemaldatakse, peab süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro olema VÄLJA 
lülitatud.
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PEATÜKK 1 – SÜSTEEMI ÜLEVAADE
Süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro on ülitäpne elektrooniline juhtseade, mis tagab sõidukile automaatroolimise võime. 
Süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro saab juhiseid süsteemidelt Aeros või Matrix Pro GS ja saadab juhtimiskäsklused sõidukile. 
See kasutusjuhend sisaldab teavet süsteem FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro häälestamise, konfigureerimise ning erinevate sätete 
haldamise ja tarkvara menüüdes navigeerimise kohta.

Süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro ühildub süsteemiga Aeros või Matrix Pro GS. Teavet farmide, põldude ja tööde, 
suunamismustrite ja muude süsteemiga Aeros või Matrix Pro GS seotud funktsioonide kohta leiate süsteemi Aeros kasutusjuhendist 
või süsteemi Matrix Pro GS kasutusjuhendist.

Süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro saab lihtsalt paigaldada enamike põllumajandussõidukite markidele ja mudelitele. 
See peatükk sisaldab põhiteavet selle kohta, kuidas on süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro komponendid korraldatud ja 
paigaldatud. Täiendavat teavet süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro täieliku paigalduse kohta leiate sõiduki paigaldusjuhendist.

Funktsioonid
Süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro on mõeldud ühildumiseks enamike tänapäeval põllumajanduses kasutatavate sõidukite 
markide ja mudelitega. Süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro saab paigaldada enamikele põllumajandusplatvormidele, kaasa 
arvatud raamjuhtimisega traktorid, kombainid, mehaanilise esirattaveolise sillaga traktorid ja standardsed esiteljega traktorid, libistid, 
piserdusseadmed, vaalutid, roomiktraktorid jm masinad enamikelt tootjatelt, kaasa arvatud AGCO, Ag-Chem, Case, Challenger, Fendt, 
John Deere, New Holland, Massey Ferguson jpt. Sama operaatoriliidest saab kasutada kõigil sõidukitel, olenemata margist või mudelist, 
mis lihtsustab sõitjatel juhtseadmetega tutvumist isegi siis, kui süsteem on paigaldatud mitut tüüpi sõidukitele.

Süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro funktsioonid hõlmavad järgmist:
• Põllumajandussõidukite automaatne täppisroolimine
• Toetus enamike sõidukite kontrolleri tüüpidele, mehaanilistele, hüdraulilistele, elektroonilistele ja Factory Steer-Ready roolisüsteemidele
• Toetus erinevatele GNSS-vastuvõtjatele, mis edastavad NMEA teateid
• Veerde, kalde ja GNSS-antenni külgnihke korrigeerimine NMEA asukoha teadete väljundiga lisaseadmete jaoks
• Ülim täpsus cm kõrgusel (alla tolli) korratavusega, ühilduvalt GNSS RTK-vastuvõtjatega
• Ülima täpsusega 9-telje inertsiandur, et tagada pinnareljeefi täiustatud kompenseerimine ja kõrge täpsus
• Toetus Etherneti-põhisele juhtmeühendusele või juhtmevabale WiFi ühendusele tõrkeotsingu ja tehnilise abi tagamiseks

FieldPilot Pro või UniPilot Pro komplekt
FieldPilot Pro põhikomplekti või UniPilot Pro põhikomplekti komponendid on loetletud allpool. 

Tabelis 1: FieldPilot Pro komplekt

Osa nr Kirjeldus
78-08098 
78-08095 SCM Pro (roolimise juhtmoodul)

45-10172 SCM Pro peamine juhtmekimp

98-05341 FieldPilot Pro / UniPilot Pro kasutusjuhend

SCM Pro (roolimise juhtmoodul)
  

SCM Pro peamine juhtmekimp

Tabelis 2: UniPilot Pro komplekt

Osa nr Kirjeldus
78-08097 SCM Pro (roolimise juhtmoodul)

45-10172 SCM Pro peamine juhtmekimp

91-05023 Elektriline roolimisseade, UniPilot Pro

91-05024 Lülituskomplekt, UniPilot Pro

65-05246 UniPilot Pro pöörlemist takistav klambrikomplekt

65-05250 Koostu pöörlemist takistav tihvt

98-05341 FieldPilot Pro / UniPilot Pro kasutusjuhend

98-05342 UniPilot Pro paigaldusjuhend
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Seade SCM Pro
Selles jaotises kirjeldatakse seadet SCM Pro.

Joonis 1: SCM Pro pealt- ja altvaade

1 2

3 4

66

5

7

Tabelis 1: Seadme SCM Pro kirjeldus

Üksus Kirjeldus
1 SCM Pro peamise juhtmekimbu konnektor
2 Sõidukispetsiifiline juhtmekimbu konnektor
3 Seadme suunale osutav silt
4 LED-märgutulede paneel
5 Toote- ja seerianumbri silt (küljel)
6 Paigaldussakid
7 Termopadjad

MÄRKUS. Nõuetekohase talitluse tagamiseks peavad SCM Pro (roolimise juhtmoodul) termopadjad olema kindlalt kinnitatud metallplaadi 
külge. Metallist paigaldusplaat peab olema kindlalt sõidukile kinnitatud, et vältida vibratsiooni. Enne süsteemi FieldPilot Pro 
või süsteemi UniPilot Pro kasutamist veenduge, et seade on kinnitatud nelja paigalduskruviga.. Hoidke magnet- ja 
elektromagnetseadmed süsteemist FieldPilot Pro või süsteemist UniPilot Pro eemal. Süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi 
UniPilot Pro paigaldamine kõrge vibratsiooniga keskkonda võib süsteemi tööd ebasoodsalt mõjutada. On äärmiselt soovitatav 
paigaldada seade otse masina põhiraamile või millelegi, mis on põhiraamiga otse ühendatud.

SCM Pro LED-märgutuled
SCM Pro on varustatud nelja kahevärvilise LED-märgutulega, mida saab kasutada süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro oleku 
määramiseks ja ka põhilise tõrkeotsinguteabe pakkumiseks. Iga LED-märgutuli võib olla väljas, roheline, oranžkollane või samaaegselt 
oranžkollase ja rohelise vahel vilkuv.

Joonis 2: LED-märgutulede paneel

Vilkuv oranžkollane – probleem toitega või tõrge 
süsteemi taaskäivitamisel

Pidev roheline – SCM Pro toide on sees
Väljas – SCM Pro toide on väljas

Vilkuv või pidev oranžkollane – tarkvara 
värskendamine on pooleli

Vilkuv roheline – side ekraaniga on aktiivne 
(ainult juhtmega ühendus)

Väljas – side ekraaniga puudub
Vilkuv või pidev oranžkollane – GNSS NMEA 
andmete vastuvõtmine väliselt vastuvõtjalt või 
ekraanilt

Vilkuv roheline – roolimise juhtseadmele on 
saadetud vasakpöörde käsklus

Vilkuv oranžkollane – WiFi-side on aktiivneVilkuv roheline – roolimise juhtseadmele on 
saadetud parempöörde käsklus
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FieldPilot Pro või UniPilot Pro ühendused
Süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro nõuab ühendusi toiteallika, ekraani, GNSS-vastuvõtja ja sõidukiga. Täiendavalt saab selle 
ühendada valikuliste tarvikute ja seadmetega. Seadmete ühendamiseks mooduliga SCM Pro on erinevaid võimalusi. Järgmistes jaotistes on 
kirjeldatud mõningaid üldisi ühendusi. Täiendavat teavet ühenduste kohta leiate nende komponentidega kaasnenud paigaldusjuhenditest.

Joonis 3: SCM Pro ühendused
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FieldPilot® Pro ja UniPilot® Pro
GNSS-vastuvõtja ühendused
Süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro nõuab asukohateavet 
GNSS-vastuvõtjalt. Süsteemi Aeros või Matrix ProGS pulti võib olla 
sisse ehitatud NMEA-teateid edastav GNSS-vastuvõtja või selleks 
võib olla väline vastuvõtja, mis on ühendatud süsteemi Aeros või 
Matrix ProGS puldiga. GNSS-vastuvõtjat ei saa ühendada otse 
seadmega SCM Pro.

GNSS-vastuvõtja seadistamise nõuded on järgmised:

• Minimaalne modulatsioonikiirus 38400 bit/s; soovitatav kiirus 
on 115200 bit/s

• GGA NMEA teated sagedusel 10 Hz

• VTG NMEA teated sagedusel 10 Hz

• ZDA NMEA teated sagedusel 1 Hz

• Asukohaandmete resolutsioon peab olema minimaalselt 
6 kümnendkohaga, soovitatavalt 8 kümnendkohaga

• Korrektsioonirežiimi RTK, DGPS, OmniSTAR™, TerraStar 
või muu lahenduse kasutamine, mis parandab asukohateabe 
kvaliteeti, on äärmiselt soovitatav

Sõiduki ühendused
Süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro nõuab ühendust 
sõiduki roolimise juhtseadmega. Ühilduvad sõiduki roolimise 
juhtseadmed on varustatud hüdrauliliste juhtimisklappide ja 
mehaaniliste ajamitega. Süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi 
UniPilot Pro saab ka ühendada otse enamike sõidukitootjate tehases 
paigaldatud rooliseadmetega (nt elektrooniliste roolisüsteemidega).

Paljud sõidukispetsiifilised paigalduskomplektid on saadaval 
monteerimiseks igale üksikule margile ja mudelile. Isegi kui 
sõidukispetsiifiline paigalduskomplekt ei ole saadaval, saab 
nõuetekohaselt hooldatud paigaldaja üldjuhul kasutada kohandatud 
paigalduskomplekti süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro 
ühendamiseks sõidukiga. Täiendavaid üksikasju süsteemi 
FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro ühendamise kohta sõidukiga 
leiate sõidukispetsiifilistest paigaldusjuhenditest.

Kaugaktiveerimise/-inaktiveerimise lüliti ühendus
Täiustatud jõudluse ja suurendatud funktsionaalsuse tagamiseks 
peab süsteem FieldPilot Pro või UniPilot Pro olema ühendatud 
järgmiste üksustega:

• Kaugaktiveerimise/-inaktiveerimise lüliti – võimaldab operaatoril 
süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro lihtsalt 
aktiveerida ja inaktiveerida, kasutades kauglülitit või jalgpedaali.

SCM Pro suund
Seadme SCM Pro hoolikas paigaldamine on süsteemide FieldPilot Pro 
ja UniPilot Pro koostöö tagamiseks kriitilise tähtsusega. Enne seadme 
SCM Pro paigaldamist ja TeeJeti puldis konfigureerimist lugege 
järgmist teavet.

• Paigaldades sõiduki komplekti, mis määrab kindlaks seadme 
SCM Pro paigaldamise asukoha ja suuna, on äärmiselt 
soovitatav järgida neid juhiseid täpselt ja mitte muuta seadme 
SCM Pro häälestuse vaikeparameetreid.

• Paigaldades süsteemi universaalse sõidukikomplektiga või 
paigaldades seadme SCM Pro sõidukispetsiifilise komplektiga 
alternatiivses asukohas, on palju lihtsam paigaldada seade 
SCM Pro sõidukile ortogonaalselt (täisnurga/90° all). 
Maksimaalne lubatud hälve ortogonaaltasandist on 2°. 

• Seade SCM Pro peab olema tugevalt paigaldatud pinnale, 
mis on kindlalt sõidukile monteeritud ja liigub kooskõlas  
GNSS-antenniga.

• Seadme SCM Pro alusel on kaks jahutusribi. On äärmiselt 
soovitatav, et need ribid on kontaktis metallpinnaga, et aidata 
kaasa seadme SCM Pro kuumuse hajutamisele.

• TeeJeti puldi häälestamisel menüüs Konfigureeri-> 
Automaatroolimine->Halda sõidukeid tuleb suvand 
„SCM Pro suund” täpselt määrata. Lisas toodud tabelist 
„Ortogonaalsed suunad” leiate suundade illustratsioonid.

• Kui seade SCM Pro ei ole paigaldatud ortogonaalselt, peab 
suvandi „SCM Pro suund” väärtuseks olema seatud „Mitte-
ortogonaalne” ja paigaldusnurgad tuleb mõõta väga täpselt, 
et sisestada need X-telje, Y-telje ja Z-telje andmesisestuse 
akendes. Kui vajate seadme SCM Pro mitte-ortogonaalsel 
paigaldamisel abi, võtke ühendust ettevõtte TeeJet Technologies 
kasutajatoega.
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FieldPilot® Pro ja UniPilot® Pro
GNSS ON NÕUTAV

Sisselülitamine ja esmane liikumine
Soovitatav on mitte lülitada süsteemi sisse enne, kui GNSS-antennilt 
on tagatud selge vaade taevasse ja see saab asukoha arvutada. 

Sõiduki esmane liikumine pärast süsteemi sisselülitamist peab alati 
toimuma edasisõidu suunas.

Kui ülaltoodud soovitusi ei järgita ja ekraanikaardi suund on vale, 
liikuge masinaga edasisõidu suunas ligikaudu 150 m kiirusel, mis 
on alltoodud väärtusest suurem, et SCM Pro saaks taastada sõiduki 
õige suuna:

GNSS-vastuvõtja Kiirus
RTK 1,6 km/h
Autonoomne GNSS ja SBAS 3,6 km/h
PPP ja ujuv RTK 5,4 km/h

GNSS-vastuvõtja konfigureerimine
GNSS-i kasutatakse GNSS-i tüübi, GNSS-pordi ja PRN-i ning 
ka GNSS-i olekuteabe konfigureerimiseks. Üksikasjalikud 
häälestusjuhised leiate süsteemi Aeros või Matrix Pro GS 
kasutusjuhendi GNSS-i käsitlevast jaotisest.

1. Vajutage alumist vahekaarti SÜSTEEMI HÄÄLESTUS .
2. Vajutage külgmist vahekaarti KONFIGURATSIOON .
3. Vajutage  GNSS vastuvõtja seadistamine .
4. Tehke valik järgmistest:

►GNSS tüüp – seab GNSS-i allika ülekannete aktsepteerimise: 
GPS, GLONASS, SBAS (koos režiimiga või ilma režiimita 
DGPS nõutav)

►GNSS port – seab GNSS-sidepordi sätteks Sisemine 
või Välimine

►GNSS oleku informatsioon – kuvab GNSS-i praeguse olekuteabe
►Programm – seda funktsiooni peaksid kasutama ainult 

TeeJeti tugitöötajad
►PRN – valib esimese kahest võimalikust SBAS PRN-ist, mis 

annab SBAS-ile korrektsiooniandmed. PRN-i automaatseks 
valimiseks seadke sätteks  Automaatne .

►Alternatiivne PRN – kui PRN ei ole seatud sättele 
Automaatne, võimaldab valida teise SBAS PRN-i korrigeeritud 
andmete edastamiseks

►Kuva nupp Värskenda GNSS-asendit – määrab, kas nupp 
Värskenda GNSS-asendit on suunamise kuvadel saadaval.

5. Vajutage JÄRGMISE LEHE noolt , et häälestada konkreetsed 
valitud GNSS-i valikud.

6. Valige:
►GPS – ühe punktiga mittekorrigeeritud asukohaandmed, 

mis baseeruvad ainult GPS-il, kui GGA QI väärtus „1” on 
aktsepteeritud.

 MÄRKUS. GPS on alati valitud.

►GPS+GLONASS – ühe punktiga mittekorrigeeritud 
asukohaandmed, mis baseeruvad GPS-il ja GLONASS-il, 
kui GGA QI väärtus „1” on aktsepteeritud.

►GPS+SBAS – kas ühe punktiga mittekorrigeeritud või SBAS 
korrigeeritud asukohaandmed on aktsepteeritud – GGA QI 
väärtus on „1” või „2” (aktsepteeritakse ka väärtusi 3, 4 või 5).

►GPS+GLONASS+SBAS – kas ühe punktiga mittekorrigeeritud 
või SBAS korrigeeritud asukohaandmed on aktsepteeritud – 
GGA QI väärtus on „1” või „2” (aktsepteeritakse ka väärtusi 3, 
4 või 5).

►GPS+GLONASS+SBAS+DGPS nõutav – aktsepteeritakse 
ainult GGA andmeid, mille QI väärtus on „2” või suurem 
(aktsepteeritakse ka väärtusi 3, 4 või 5).

 MÄRKUS. Kõik puldipõhised kaardistamise, rakendamise 
ja suunamise funktsioonid peatatakse, kui GGA QI väärtus 
langeb madalamale kui „2”, kui see säte on märgitud. 

7. Väljuge sellelt kuvalt, et alustada GNSS vastuvõtja lähtestamist. 
See võtab ligikaudu minuti ja pult ei vasta enne, kui lähtestamine 
on lõpule viidud.

Joonis 4: GNSS
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FieldPilot® Pro ja UniPilot® Pro
FIELDPILOT PRO / UNIPILOT PRO 
LUKUST AVAMINE

FieldPilot Pro / UniPilot Pro aktiveerimiseks peab see funktsioon 
olema lukustusest vabastatud. 

1. Vajutage PULDI külgmist vahekaarti .
2. Vajutage  Funktsiooni lukustuse vabastamine .
3. Vajutage   FieldPilot Pro / UniPilot Pro .
4. Taaskäivitage pult.
Joonis 5: FieldPilot Pro / UniPilot Pro lukustusest vabastamine

Kui FieldPilot Pro või UniPilot Pro ei ole enam süsteemi paigaldatud, 
järgige funktsiooni lukustamiseks samu samme. See takistab puldil 
süsteemi UniPilot Pro otsimist käivitumisel ja vähendab käivitusaega.

AVALIK LAHTIÜTLUS VASTUTUSEST

Iga kord kui pult taaskäivitub, palutakse kasutajal aktsepteerida 
avalik lahtiütlus vastutusest või see tagasi lükata. Kui avalik 
lahtiütlus vastutusest on tagasi lükatud, siis ei ole FieldPilot Pro või 
UniPilot Pro valikud saadaval. Sõiduki operaatorina VASTUTATE 
TEIE SELLE TURVALISE KASUTAMISE EEST!

Vajutades nuppu Aktsepteerin kinnitate, et teate, kuidas kasutada 
abistatud roolimise süsteemi / automaatroolimise süsteemi ja võtate 
endale täieliku vastutuse selle ohutu käitamise eest.

Joonis 6: Avalik lahtiütlus vastutusest
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FieldPilot® Pro ja UniPilot® Pro
PEATÜKK 2 – HÄÄLESTUSMENÜÜ KASUTAMINE
Häälestusmenüü võimaldab luua ja hallata sõidukite profiile, viia läbi süsteemi kalibreerimisi, kohandada roolimise käitumist ja redigeerida 
süsteemi sätteid. Kui süsteemi teisaldamisel teise sõiduki profiili tuleb teha muudatusi, peab operaator neid valikuid häälestusmenüüs haldama.

FieldPilot Pro või UniPilot Pro häälestusmenüü kasutamine
Süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro lisab automaatse roolimise juhtsätted, et täiendada süsteemi Aeros või Matrix Pro GS funktsioone. 

Juurdepääsu saamiseks nendele süsteemi FieldPilot Pro või 
süsteemi UniPilot Pro häälestuskuvadele:

1. Vajutage külgmist vahekaarti KONFIGURATSIOON .
2. Vajutage  Automaatroolimine .
3. Tehke valik järgmistest:

►Halda sõidukeid – võimaldab operaatoril valida, luua, 
redigeerida, kopeerida või kustutada sõidukite profiile ja ka 
• Viia läbi praeguse sõiduki ja sensori kalibreerimist 

• Kalibreerige ainult kallet. See valik on saadaval ainult pärast 
seda, kui aktiivne sõiduk on läbinud esmase kalibreerimise.

• Reguleerige juhtimise vastust, joone omandamist, suuna 
agressiivsust, kõrvalekalde viga, vastupidist vastust ja 
mootori agressiivsust (UniPilot Pro).

►Vali QI väärtused – võimaldab kasutajal konfigureerida 
GNSS-asendi minimaalse kvaliteedi (täpsustaseme) nõudeid, 
et süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro saaks 
aktiveerida ja aktiveerituks jätta

►Maksimum DOP – maksimaalne DOP (täpsuskadu) sätestab 
maksimumväärtuse GNSS-positsiooni kvaliteedi jaoks 
lähtuvalt satelliitide geomeetriast, mida kasutatakse selle 
kalkuleerimiseks.

 Väärtus 1–2 on suurepärane, 2–5 on hea, 5–10 on keskmine, 
10–20 on rahuldav ja mis tahes väärtus, mis on suurem kui 20, 
on halb.

 Abistatud roolimist / automaatroolimist tuleb kasutada ainult 
siis, kui DOP-i parimad tulemused jäävad madalamaks kui 4.

►Transpordirežiim – kui see on lubatud, on kõik automaatroolimise 
funktsioonid keelatud ning neid ei saa aktiveerida.

►Hooldusrežiim – kui see on lubatud, on WiFi saadaval ka 
praeguse toitetsükli ajal (ainult), nii et tehnik saab seadme 
SCM Pro hooldustoiminguteks otse ühenduda.

►Operaatori kohalolek – seadke operaatori kohaloleku lüliti 
vastus

 –  Lubatud – süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi 
UniPilot Pro ei saa aktiveerida, kui lüliti on asendis 
AVATUD. Soovitatav säte, olenemata operaatori 
kohaloleku lüliti olemasolust/puudumisest.

 –  Keelatud – operaatori kohaloleku tuvastamine on 
inaktiveeritud ja see ei mõjuta süsteemi FieldPilot Pro 
ega süsteemi UniPilot Pro. See on kriitilise tähtsusega 
ohutusabinõu, mille väljalülitamiseks on juhised andnud 
seadme tootja või TeeJet Technologies.

Joonis 7: FieldPilot Pro või UniPilot Pro häälestuse avakuva

Operaatori kohalolek
Enamik TeeJeti poolt tarnitud sõidukikomplekte on varustatud 
võimalusega operaatori kohaloleku signaali edastamiseks seadme 
SCM Pro sisendisse. A tüüpiline operaatori kohaloleku tuvastamise 
seade on istmelüliti või sellega sarnane seadis. Saadavaloleku 
korral on see sisend seadmele SCM Pro seatud sättele SEES; 
seetõttu saab operaatori kohaloleku sätte menüüs Konfiguratsioon-> 
Automaatroolimine jätta väärtusele  Lubatud .  

Kui selleks, etet FieldPilot Pro töötaks õigesti, kasutavad järgmised 
sõidukikomplektid operaatori kohaloleku sisendit teise funktsiooni 
jaoks; seetõttu peab operaatori kohaloleku säte olema seatud 
väärtusele  Keelatud :

 – Miller Sprayer – Steer Ready

 – Versatile – Steer Ready

 – Hardi Saritor

 – Hagie – Steer Ready

 – Artec – Steer Ready



8 www.teejet.com

FieldPilot® Pro ja UniPilot® Pro
VALI QI VÄÄRTUSED

Valik Vali QI väärtused võimaldab kasutajal konfigureerida GNSS-positsioneerimise minimaalse kvaliteedi (täpsustaseme) nõudeid, et 
süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro saaks aktiveerida ja aktiveerituks jätta. NMEA standard määratleb kvaliteediväärtused 
(vt Tabelit 2 allpool). Mõned GNSS-vastuvõtjate tootjad ei järgi neid suuniseid, seega võimaldavad need sätted tagada kvaliteediväärtuse (QI), 
mis vastab vastuvõtja tootja poolt kasutatavale.

1. Valige  Vali QI väärtused  rakenduse FieldPilot Pro / UniPilot Pro 
kuval.

2. Valige NMEA QI väärtused, mis on rakenduse FieldPilot Pro 
või UniPilot Pro jaoks sobivad.

3. Vajutage TAGASI-noolt , et naasta kuvale FieldPilot Pro / 
UniPilot Pro või külgmist KONFIGURATSIOONI vahekaarti , 
et naasta vahekaardi Konfiguratsioon põhikuvale.

Tabelis 2: Kvaliteediväärtused (QI)

Kvaliteediväärtus 
(QI) NMEA standard

Muud teadaolevad 
kasutused

1 GNSS fikseeritud (SPS) Autonoomne, Novatel GL1DE

2
DGPS (diferentseeritud) 
fikseeritud (SBAS 
WAAS/EGNOS)

NovAtel TerraStar-C koonduv 
NovAtel TerraStar-L koondunud

4 RTK fikseeritud OmniSTAR koondunud

5 Ujuv RTK, fikseeritud OmniSTAR koonduv või Novatel 
TerraStar-C koondunud

9 Määratlemata Novatel SBAS (nt WAAS/
EGNOS)

Joonis 8: Vali QI väärtused
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FieldPilot® Pro ja UniPilot® Pro
HALDA SÕIDUKEID

Sõidukite haldamise kuva võimaldab operaatoril hallata sõiduki profiile, mis on loodud süsteemis FieldPilot Pro või süsteemis UniPilot Pro. 
Süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro on loodud sellisena, et seda saab lihtsalt ühest sõidukist teise teisaldada. Igal sõidukil, 
millele on süsteem paigaldatud, peab olema uus sõiduki profiil, milles on salvestatud sätted, kalibreerimis- ja häälestusväärtused, mis 
on omased sellele sõidukile. Kui süsteem paigaldatakse erinevasse sõidukisse, peab operaator kasutama sõiduki haldamise kuvasid, 
et aktiveerida sobiva sõiduki profiil.

MÄRKUS. Sõidukite haldamise kuval konfigureeritakse sõiduki sätteid, mida kasutatakse ainult süsteemis FieldPilot Pro või süsteemis 
UniPilot Pro. Ka süsteemil Aeros või süsteemil Matrix Pro GS on täiendavad haakeriista haldamise kuvad, millel tuleks uutele 
sõidukitele ümberlülitumise korral muudatusi teha.

1. Valige FieldPilot Pro / UniPilot Pro kuval  Halda sõidukeid .
2. Tehke valik järgmistest:
 MÄRKUS. Uue sõidukiprofiili loomisel või olemasoleva 

sõidukiprofiili redigeerimisel peab Manuaalne väljalülitamine 
olema häälestatud enne automaatset kalibreerimist.

►Uus  – loob uue sõidukiprofiili.
►Laadi – aktiveerib esile tõstetud sõiduki profiili.
►Redigeeri  – võimaldab operaatoril muuta aktiivse 

sõidukiprofiili parameetreid, kaasa arvatud teljevahet, 
antenni joonesisese kõrvalekalde suunda ja kaugust, antenni 
lateraalse kõrvalekalde suunda ja distantsi, antenni kõrgust, 
SCM Pro joonesisese kõrvalekalde suunda ja kaugust, 
SCM Pro lateraalse kõrvalekalde suunda ja kaugust, 
SCM Pro kõrgust ja SCM Pro suunda

►Kopeeri – teeb aktiivsest sõidukiprofiilist koopia
►Automaatne kalibreerimine  – juhendab operaatorit 

aktiivse sõiduki kalibreerimisprotsessil. Kalibreerimissammud 
õpetavad süsteemile FieldPilot Pro või süsteemile 
UniPilot Pro sõiduki käitamise parameetreid ja optimaalsete 
juhtimistoimingute tagamiseks vajalikke kriitilisi samme. 

►Kohanda – pärast sõiduki kalibreerimist peab see enamike 
tavaliste põllutööde tegemisel toimima asjakohasel viisil. Kuid 
on võimalik, et teatud olukordades tuleb reguleerida roolimise 
jõudlust, et võtta arvesse põllu tingimusi, haakeriista valikut, 
liikumiskiirust jms. Sõiduki reguleerimise kuva võimaldab 
operaatoril reguleerida sõiduki roolimise jõudlust vastavalt 
nendele muutunud tingimustele.

 –  Manuaalne väljalülitamine  – kohandage piiri, mille 
juures FieldPilot Pro või UniPilot Pro välja lülitatakse, 
kui rooliratast keeratakse käsitsi.

►Kustuta – võimaldab operaatoril kustutada sõidukiprofiili, 
mida enam ei vajata. Aktiivset sõidukiprofiili ei saa kustutada.

3. Vajutage TAGASI-noolt , et naasta FieldPilot Pro / 
UniPilot Pro kuvale.

Aktiivne sõiduk
Aktiivne sõiduk on esile tõstetud tärnidega (*). See on sõidukiprofiil, 
mida süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro on praegu 
programmeeritud kasutama.

Joonis 9: Halda sõidukeid
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FieldPilot® Pro ja UniPilot® Pro
Uue sõiduki profiil
Uus valik on samm-sammuline juhis, mis suunab operaatori läbi 
uue sõidukiprofiili loomiseks vajaliku protseduuri. Valikud muutuvad, 
sõltuvalt sellest, millist tüüpi sõiduk on valitud ja/või mis funktsioonid 
on süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro installitud. 

MÄRKUS. Enne uue profiili alustamist peab operaator määrama 
ekraanivalikutes sobivad mõõtühikud, et süsteemi 
ühikud ühtiksid mõõtudega. Samuti on soovitatav 
hankida enne alustamist sõiduki mõõdud (kopeerige 
tööleht lisast ja kasutage seda). Kalibreerimisprotsessi 
lõpuleviimiseks juhtige sõiduk ühetasasele tühjale 
põllule, kus ei ole takistusi, ligikaudu 200 x 200 m 
suurusele alale.

1. Valige FieldPilot Pro / UniPilot Pro kuval  Halda sõidukeid .
2. Vajutage  Uus .
3. Häälestage valikud järgmises järjekorras:
 Sõiduki nimi
 Sõiduki tüüp
 Sõiduki mark
 Sõiduki mudel
 Kontrollija tüüp
 Vaadake konkreetsed sätted üle:

►Teljevahe
►Antenni joonesisese kõrvalekalde suund
►Antenni joonesisese kõrvalekalde distants
►Antenni lateraalse kõrvalekalde suund
►Antenni lateraalse kõrvalekalde distants
►Antenni kõrgus
►SCM Pro joonesisese kõrvalekalde suund
►SCM Pro joonesisese kõrvalekalde distants
►SCM Pro lateraalse kõrvalekalde suund
►SCM Pro lateraalse kõrvalekalde distants
►SCM Pro kõrgus

 Roolinurga sensor (WAS)
 SCM Pro suund

4. Vajutage  Loo sõiduk , et salvestada sõiduki profiil ja laadida see 
aktiivse profiilina.

Üksikasjalikku teavet iga sätte kohta leiate jaotisest „Sõiduki profiili 
valikud”.

Vajutage TAGASI-noolt , et naasta FieldPilot Pro / UniPilot Pro 
kuvale, või külgmist KONFIGURATSIOONI vahekaarti , et naasta 
vahekaardi Konfiguratsioon põhikuvale ilma uut profiili laadimata.

Joonis 10: Uue sõiduki profiil
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FieldPilot® Pro ja UniPilot® Pro
Redigeeri sõiduki profiili
Redigeerimine võimaldab operaatoril muuta valitud parameetreid 
aktiivses sõidukiprofiilis. 

MÄRKUS. Nende parameetrite muutmine nõuab masina jõudluse 
optimeerimiseks uut automaatkalibreerimist.

1. Valige FieldPilot Pro / UniPilot Pro kuval  Halda sõidukeid .
2. Vajutage nuppu  Redigeeri .
3. Tehke valik järgmistest:

►Teljevahe
►Antenni joonesisese kõrvalekalde suund
►Antenni joonesisese kõrvalekalde distants
►Antenni lateraalse kõrvalekalde suund
►Antenni lateraalse kõrvalekalde distants
►Antenni kõrgus
►SCM Pro joonesisese kõrvalekalde suund
►SCM Pro joonesisese kõrvalekalde distants
►SCM Pro lateraalse kõrvalekalde suund
►SCM Pro lateraalse kõrvalekalde distants
►SCM Pro kõrgus
►SCM Pro suund

4. Vajutage  Loo sõiduk , et salvestada sõiduki profiil ja laadida see 
aktiivse profiilina.

Üksikasjalikku teavet iga sätte kohta leiate jaotisest „Sõiduki profiili 
valikud”.

Vajutage TAGASI-noolt , et naasta FieldPilot Pro / UniPilot Pro 
kuvale, või külgmist KONFIGURATSIOONI vahekaarti , et naasta 
vahekaardi Konfiguratsioon põhikuvale ilma muudatusi salvestamata.

Joonis 11: Redigeeri sõiduki profiili
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Sõiduki profiili valikud
Sõiduki nimi
Võimaldab operaatoril sisestada sõiduki jaoks kohandatud nime. 

• Nime maksimaalne pikkus on 20 märki. 
• Sama nime ei saa abistatud roolimise / automaatroolimise 

süsteemis kaks korda kasutada. 
• Nime välja ei saa jätta tühjaks. 
• Nimi ei tohi alata numbri ega erimärgiga. See peab alati algama 

tähega.

MÄRKUS. Sõiduki nimi on saadaval ainult uue sõidukiprofiili 
määramisel.

Sõiduki tüüp
Valige teie sõidukile lähim sõidukitüüp.

MÄRKUS. Sõiduki tüüp on saadaval ainult uue sõidukiprofiili 
määramisel.

 

Liigendatud – sellesse rühma kuuluvad suured 
neljarattaveoga keskliigendiga sõidukid. 
See rühm hõlmab liigendiga sõidukeid.

Kombain – sellesse rühma kuuluvad 
teraviljakoristus- ja söödakoristusmasinad, 
kus sõiduki juhtimiseks kasutatakse tagatelge.

Suurte rehvidega – kolme- ja neljarattalised 
suurte rehvidega sõidukid, mida kasutatakse 
väetiste ja kemikaalide suurel kiirusel laiali 
laotamiseks laiale maa-alale.

 

MFWD – sellesse rühma kuuluvad 
standardsed traktorid, millel on juhttelg masina 
esiosas. Isegi kui sõidukil puudub MFWD, 
tuleks seda kasutada.

Pihustusmasin – sellesse rühma kuuluvad 
kõrge kliirensiga iseliikuvad pritsipoomiga 
piserdusseadmed.

Vaaluti – sellesse rühma kuuluvad iseliikuvad 
niidukid.

 

Roomik – sellesse rühma kuuluvad 
roomikutega sõidukid. See EI hõlma 
roomikutega ja liigenditega sõidukeid.

Sõiduki mark
Pärast sõidukitüübi valimist valige oma sõiduki mark.

MÄRKUS. Kui teie sõiduki marki pole loendis, valige loendist 
„Üldine”. See võimaldab teil luua sõiduki, millel pole 
tehase poolt toetatud paigalduskomplekti. Üldist 
sõiduki profiili ei saa kasutada kõigi sõidukiliideste 
tüüpidega, nagu CAN/ISO. Täiendava teabe 
saamiseks võtke ühendust FieldPilot Pro või 
UniPilot Pro edasimüüjaga.

MÄRKUS. Sõiduki mark on saadaval ainult uue sõidukiprofiili 
määramisel.

Sõiduki mudel
Pärast sõiduki tüübi ja margi valimist valige oma sõiduki mudel. 
Kui sõiduki mark oli „Üldine”, on saadaval ainult valik „Üldine”.

MÄRKUS. Kui sõiduki mudelit loendis pole, saate valida mudeli, 
mis on sarnane süsteemi paigaldatuga või minna 
tagasi sõiduki margi valikute juurde ja valida loendist 
„Üldine”. See võimaldab teil luua sõiduki ja mudeli, 
millel pole tehase poolt toetatud paigalduskomplekti. 
Üldised sätted ei toeta CAN/ISO sõidukeid.

MÄRKUS. Sõiduki mudel on saadaval ainult uue sõidukiprofiili 
määramisel.

Kontrollija tüüp
Kontrollija tüüp esindab kontrollijat, millega süsteem FieldPilot Pro 
või süsteem UniPilot Pro liidestatakse sõiduki juhtimiseks. 
Süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro saab liidestada 
paljude kontrollija funktsioonidega, kaas arvatud standardsed 
FieldPilot Pro klapid, UniPilot Pro ja ka paljude tehases paigaldatud 
juhtimissüsteemidega.

MÄRKUS. Süsteemi Aeros / Matrix Pro GS v4.31 kasutamisel ei 
toetata CANi või ISOBUSi juhtseadmeid.

◄Standardne – hüdraulika – see on FieldPilot Pro 
juhtimisklapp, mis paigaldati sõidukile koos sõidukispetsiifilise 
paigalduskomplektiga või üldise paigalduse käigus. See klapp 
ei ole tehases paigaldatud funktsioon.

◄UniPilot Pro – see on süsteem UniPilot Pro, mis kasutab 
funktsiooni ESD Pro.

◄AccuGuide Ready – see esindab Case’i paigaldatud 
juhtimissüsteemi.

◄Auto-Guide2 – seda kasutatakse sideks ISOBUS-i sõidukitega 
AGCO tootjate kooskõlastusraamistiku kohaselt. Sellesse 
rühma kuuluvateks sõidukimarkideks on AGCO, Challenger, 
Fendt, Gleaner, Massey Ferguson jm, mis kasutavad sama 
ISOBUS-i sideriistvara.

◄AutoTrac – see esindab tehases paigaldatud juhtimissüsteemi, 
mida kasutab John Deere, kui süsteem FieldPilot Pro on 
sõiduki sensorite ja klappidega otse ühendatud.

◄Sõiduk – CAN – seda kasutatakse sõidukitel, mis kasutavad 
standardset ISOBUS-liidest, nagu Challenger Track, ja 
liigendiga sõidukid ja Krone, et liidestada otse sõidukite  
CAN-siiniga.
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◄IntelliSteer – see esindab tehases paigaldatud 

juhtimissüsteemi, mida kasutab New Holland.
◄AutoTrac-valmidusega ISO – see esindab tehases paigaldatud 

juhtimissüsteemi, mida kasutab John Deere, kui süsteem 
FieldPilot Pro on sõiduki sensorite ja klappidega otse ühendatud.

MÄRKUS. Kontrollija tüüp on saadaval ainult uue sõidukiprofiili 
määramisel.

Teljevahe
Esi- ja tagatelje vaheline kaugus. See mõõt peab olema kuni 5 cm 
täpsusega.

MÄRKUS. Parema täpsuse saamiseks, juhul kui 
roolimismehhanism pole täiesti sirge, mõõtke telgede 
vahe mõlemal pool sõidukit ning kasutage kahe 
tulemuse keskmist.

Liigendatud Kombain

Pihustusmasin Suurte rehvidega

Vaaluti Roomik MFWD

Antenni joonesisese kõrvalekalde suund ja distants
GNSS-antenni saab paigaldada sõiduki pöördepunkti ette või taha 
(seistes näoga masina edasisõidu suunas).

Sõiduki pöördepunkt on koht, kus sõiduk pöörab ringi ja seade 
pöördub vasakule või paremale. Pöördepunkti asukoht varieerub, 
sõltuvalt sõiduki tüübist, millele süsteem on paigaldatud.

◄Esisillajuhtimine – sõidukiprofiilide MFWD, PIHUSTUSMASIN 
ja SUURTE REHVIDEGA puhul on pöördepunkt tagateljel.

◄Roomik – pöördepunkt on roomiku keskpunktis.
◄Liigendiga sõidukid – pöördepunkt on sõiduki 

liigendühendusel.
◄Tagasillajuhtimine – sõidukiprofiilide KOMBAIN ja VAALUTI 

puhul on pöördepunkt esiteljel.
Antenni joonesisese kõrvalekalde distants GNSS-antenni ja sõiduki 
pöördepunkti asukoha vahel. 

Kõigepealt tehke kindlaks pöördepunkt sõidukil, millele süsteem 
FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro on paigaldatud. Võtke 
mõõdulint ja mõõtke vahekaugus pöördepunkti ja GNSS-antenni 
keskpunkti vahel. See mõõt peab olema kuni 2,5 cm täpsusega.

Liigendatud Kombain

Pihustusmasin Suurte rehvidega

Vaaluti Roomik MFWD

Antenni lateraalse kõrvalekalde suund ja distants
Paremate tulemuste tagamiseks peab GNSS-antenn olema 
paigaldatud piki sõiduki keskjoont, kuid vajaduse korral võib selle 
paigaldada keskjoonest vasakule või paremale (seistes näoga 
masina edasisõidu suunas).

Antenni lateraalse kõrvalekalde suunda loetakse haakeriista 
ühenduspunkti keskjoonelt sõidukil GNSS-antenni keskpunktini, 
seistes näoga masina edasisõidu suunas. Valige, kas GNSS-antenn 
on paigaldatud keskjoonest vasakule või paremale.

Antenni lateraalse kõrvalekalde distants sõiduki keskjoone  
ja GNSS-antenni keskpunkti vahel. 

Enamikul juhtudel peaks see väärtus olema null (0) kui GNSS-
antenn on paigaldatud sõiduki keskpunkti. Kui GNSS-antenn ei ole 
paigaldatud keskjoonest maksimaalselt 5 cm kaugusele, mõõtke see 
nihe ja sisestage see väärtus sellel kuval. Kui see on keskpunktile 
väga lähedal, jätke selle väärtus praegu nulliks (0). Seda väärtust 
korrigeeritakse hiljem pärast kalibreerimisprotsessi lõpuleviimist, et 
sõiduki keskpunkt oleks samas asendis, liikudes mõlemas suunas 
samal A/B-joonel.

Võtke mõõdulint ja mõõtke vahekaugus sõiduki keskpunkti 
(milleks tavaliselt on veotiisel) ja GNSS-antenni vahel. See mõõt 
peab olema kuni 2,5 cm täpsusega.

Liigendatud Kombain Suurte rehvidega
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Pihustusmasin Vaaluti Roomik

MFWD

Antenni kõrgus
Mõõtke antenni kõrgus maapinnast. See mõõt peab olema kuni 5 cm 
täpsusega. Mõõtke kuni GNSS-antenni kaarja osa aluspõhjani.

Liigendatud Kombain

Pihustusmasin Suurte rehvidega

Vaaluti Roomik MFWD

Joonis 12: Mõõtepunkt GNSS-antennil

Mõõt siia

SCM Pro joonesisese kõrvalekalde suund ja distants
Suund ja vahekaugus sõiduki pöördepunktist SCM Pro keskosani, 
seistes näoga sõiduki edasisõidu suunas.

Sõiduki pöördepunkt on koht, kus sõiduk pöörab ringi ja seade 
pöördub vasakule või paremale. Pöördepunkti asukoht varieerub, 
sõltuvalt sõiduki tüübist, millele süsteem on paigaldatud.

◄Esisillajuhtimine – sõidukiprofiilide MFWD, PIHUSTUSMASIN 
ja SUURTE REHVIDEGA puhul on pöördepunkt tagateljel.

◄Roomik – pöördepunkt on roomiku keskpunktis.
◄Liigendiga sõidukid – pöördepunkt on sõiduki 

liigendühendusel.

◄Tagasillajuhtimine – sõidukiprofiilide KOMBAIN ja VAALUTI 
puhul on pöördepunkt esiteljel.

Joonis 13: Mõõtepunkt SCM Pro seadmel

Mõõt siia

MÄRKUS. Tegelikule SCM Pro seadmele ei ole sihtmärki peale 
kantud. See on siin näidatud ainult selleks, et osutada 
mõõtepunkti asukohale SCM Pro seadmel.

Liigendatud Kombain

Pihustusmasin Suurte rehvidega

Vaaluti Roomik MFWD

MÄRKUS. Kui süsteem on kalibreeritud, ei tohiks SCM Pro 
asukoha mõõte kunagi muuta ilma süsteemi täielikult 
ümber kalibreerimata.

SCM Pro joonesisese kõrvalekalde distants määrab pikutise 
vahekauguse sõiduki pöördepunktist kuni SCM Pro keskpunktini. 
See mõõt peab olema kuni 2,5 cm täpsusega.
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SCM Pro lateraalse kõrvalekalde suund ja distants
SCM Pro lateraalse kõrvalekalde suund sõiduki pöördepunktist kuni 
SCM Pro keskosani, seistes näoga sõiduki edasisõidu suunas.

SCM Pro lateraalse kõrvalekalde distants sõiduki keskpunktist 
(milleks tavaliselt on veotiisel) kuni SCM Pro keskpunktini. See mõõt 
peab olema kuni 2,5 cm täpsusega.

Liigendatud Kombain Suurte rehvidega

Pihustusmasin Vaaluti Roomik

MFWD

SCM Pro kõrgus
Mõõtke SCM Pro keskosa kõrgus maapinnast. See mõõt peab olema 
kuni 2,5 cm täpsusega.

Liigendatud Kombain

Pihustusmasin Suurte rehvidega

Vaaluti Roomik MFWD

Roolinurga sensor (WAS)
Valige, kas süsteemis FieldPilot Pro või UniPilot Pro on roolinurga 
sensor (WAS).

MÄRKUS. See on saadaval ainult uue sõidukiprofiili määramisel.

SCM Pro suund
SCM Pro peab teadma, mis suunas see on paigaldatud, vastasel 
juhul ei tööta süsteem korralikult. Pange tähele X-i ja Y-i suunda 
seadme SCM Pro sildil sõiduki edasisuunas liikumise suhtes. 
Vaade on alati selline, mis avaneb kabiini ülaosast alla vaatavale 
operaatorile.

Kui SCM Pro on paigaldatud kooskõlas sõidukispetsiifiliste 
paigaldusjuhistega, kasutades selle sõiduki jaoks ette nähtud 
klambrit, täidetakse suuna väli automaatselt, lähtuvalt sõiduki tüübist, 
margist ja mudelist.

Ortogonaalsed suunad 
SCM Pro on sõidukile paigaldatud ortogonaalselt. See tähendab, 
et SCM Pro on 90-kraadise nurga all või nurga all, mida saab 
väljendada 90 kraadi mõne kordaja (0, 90, 180, 270) kaudu kõigil 
kolmel teljel (vertikaalselt, horisontaalselt ja perpendikulaarselt kahe 
teise suhtes), võrrelduna sõiduki liikumissuunaga. 

Valige üks ortogonaalne suund 24-st võimalikust SCM Pro 
paigaldussuunast. Suundade illustratsioonid leiate lisas esitatud 
tabelist „Ortogonaalsed suunad”.

Mitte-ortogonaalsed suunad 
Kui SCM Pro ei ole ortogonaalses suunas (nurga all, mis on 90 
(0, 90, 180, 270) kraadi kordajaks kõigil kolmel teljel (vertikaalselt, 
horisontaalselt ja perpendikulaarselt teise kahe suhtes) võrrelduna 
sõiduki liikumissuunaga), valige „Mitte-ortogonaalne” ja sisestage 
täpsed X-, Y- ja Z-nurgad.

• X nurk/samm – see on SCM Pro eest taha pöörlemine, 
võrrelduna sõidukiga. Mitu kraadi peab seda pöörama põhilisest 
suunaasendist [X: eesmine, Y: parem], et tagada vastavus 
sõiduki tegelikule suunale.

• Y nurk/samm – see on SCM Pro küljelt küljele pöörlemine, 
võrrelduna sõidukiga. Mitu kraadi peab seda pöörama põhilisest 
suunaasendist [X: eesmine, Y: parem], et tagada vastavus 
sõiduki tegelikule suunale.

• Z nurk/lengerdus – see on SCM Pro pöörlemine võrrelduna 
sõidukiga, vaadates ülalt alla. Mitu kraadi peab seda pöörama 
põhilisest suunaasendist [X: eesmine, Y: parem], et tagada 
vastavus sõiduki tegelikule suunale.

MÄRKUS. Seda valikut tohivad kasutada ainult nõuetekohaselt 
koolitatud tehnikud. Nurki tuleb täpselt mõõta ja 
arvutada, et süsteem FieldPilot Pro või süsteem 
UniPilot Pro toimiks nõuetekohaselt. Valede väärtuste 
sisestamine põhjustab süsteemi mittenõuetekohast 
toimimist. Püüdke alati kinnitada SCM Pro 
ortogonaalselt, kui võimalik. Abi saamiseks õigete 
nurkade sisestamisel pöörduge alati FieldPilot Pro 
või UniPilot Pro edasimüüja poole.
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Joonis 14: Mitte-ortogonaalsed valikud

Näiteid suundade kohta leiate lisast.

Joonis 15: Põhiline suunaasend (X=0, Y=0, Z=0)

Pöörake tähelepanu SCM Pro suunale 
võrreldes sõiduki suunaga

Manuaalse juhtimise ignoreerimine
Kohandage piiri, mille juures FieldPilot Pro või UniPilot Pro välja 
lülitatakse, kui juhtrooli keeratakse käsitsi.

Kui sõidukile on paigaldatud rõhuandur või süsteem on ühendatud 
süsteemiga UniPilot Pro, saab valida manuaalse väljalülitamise. 
See tuleb kalibreerida enne automaatse kalibreerimisprotseduuri 
alustamist. Mõned Steer Ready sõidukiprofiilid ei nõua sätte 
Manuaalse juhtimise ignoreerimine reguleerimist ja seda ei kuvata. 

MÄRKUS. Kui manuaalne väljalülitamine ei ole nõuetekohaselt 
reguleeritud, siis on võimalik, et rooliratta keeramisel 
ei toimu süsteemi inaktiveerimine nõuetekohaselt, 
mis raskendab takistusega kokkupõrke ja 
õnnetusjuhtumi vältimist. Ärge kunagi kasutage 
süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro, 
kui manuaalse väljalülitamise funktsioon ei ole 
nõuetekohaselt häälestatud.

MÄRKUS. Enne manuaalse väljalülitamise funktsiooni seadmist 
veenduge, et sõiduki ja õli töötemperatuurid on 
normaalsel tasemel.

1. Valige FieldPilot Pro / UniPilot Pro kuval  Halda sõidukeid .
2. Vajutage  Kohanda .
3. Vajutage manuaalse väljalülitamise nuppu  Kohanda .
4. Vajutage  Alusta , et alustada simulatsiooni.
5. Jälgides rõhugraafikut, keerake rooliratast ja registreerige 

maksimaalne saavutatud väärtus.
6. Korrake punkte 4 ja 5 veel kaks korda.
7. Arvutage kolme rõhugraafikul nähtud väärtuse keskmine.
8. Kasutades ÜLES/ALLA-nuppe  , seadke Salvestatud 

väärtus uuele keskmisele.
9. Vajutage  Salvesta piirang .
10. Vajutage TAGASI-noolt , et naasta FieldPilot Pro / UniPilot Pro 

kuvale, või külgmist KONFIGURATSIOONI vahekaarti , et 
naasta vahekaardi Konfiguratsioon põhikuvale ilma muudatusi 
salvestamata.

Rõhugraafik
See graafik näitab graafiliselt õlirõhku rõhuandurilt. Varjutatud ala 
liigub, alustades graafiku vasakult poolelt, rõhuanduri tegeliku näidu 
suunas.

Salvestatud
See on rõhu väärtus, mis on praegu salvestatud sõiduki profiili jaoks, 
mida see kasutab FieldPilot Pro või UniPilot Pro inaktiveerimiseks. 
See väärtus kuvatakse ka rõhugraafikul kahe punase rombiga. 
See väärtus ei muutu enne, kui vajutatakse nuppu Salvesta piirmäär.

Praegune
See on rõhuanduri poolt mõõdetud reaalajaline rõhunäit.
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Alusta
Vajutage seda nuppu, et lülitada FieldPilot Pro või UniPilot Pro 
simulatsioonirežiimi. Nupp Alusta asendub nupuga Paus. Testige 
käsijuhtimise ümberkehtestamise läviväärtust, keerates rooliratast. 
Kui süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro jõuab 
rõhuläveni, asendub nupp Paus uuesti nupuga Alusta. Kasutage 
seda protseduuri süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro 
testimiseks, et kontrollida, kas käsijuhtimise ümberkehtestamine 
toimib nõuetekohaselt.

Seansi käsijuhtimise ümberkehtestamise lävi
See väärtus ei ole sildistatud, kuid see on väärtus, mis kuvatakse 
rõhugraafiku all. Kõigi testide jaoks, mis on läbi viidud käsijuhtimise 
ümberkehtestamise kuval, on see tegelik väärtus, mida kohandatakse 
ja testitakse. Seda väärtust saab testimiseks üles/alla-nuppudega 
reguleerida. Seda väärtust ei salvestata sõiduki profiili enne, kui 
vajutatakse nuppu Salvesta.

Üles-/alla-nupud
Need nupud suurendavad või vähendavad seansi käsijuhtimise 
ümberkehtestamiseks vajaliku rõhu läviväärtust, kui operaator on 
käsijuhtimise ümberkehtestamise kuval. Nende nuppude vajutamisel 
nihutatakse punane romb graafikul vasakule või paremale. Kasutage 
neid nuppe peenhäälestuseks ja käsijuhtimise ümberkehtestamise 
läviväärtuse käsitsi reguleerimiseks, et süsteemi FieldPilot Pro või 
süsteemi UniPilot Pro inaktiveerida.

Salvesta piirmäär
Enne käsijuhtimise ümberkehtestamise kuvalt lahkumist tuleb 
vajutada seda nuppu, et seansi käsijuhtimise ümberkehtestamise 
läviväärtus salvestada. Kui seda nuppu on vajutatud, siis salvestatud 
väärtus muutub vastavaks seansi käsijuhtimise ümberkehtestamise 
läviväärtusele ning see väärtus ja proovide väärtused salvestatakse 
praegusesse sõiduki profiili. Kui seda nuppu ei vajutata enne 
käsijuhtimise ümberkehtestamise kuvalt väljumist, siis lähevad kõik 
muudatused kaotsi. 

Joonis 16: Manuaalse juhtimise ignoreerimine

Üles-/alla-nupud

Praegune

Rõhugraafik koos salvestatud 
väärtusega

Salvestatud



18 www.teejet.com

FieldPilot® Pro ja UniPilot® Pro
Automaatne kalibreerimine
Automaatse kalibreerimise protseduur juhendab operaatorit 
aktiivse sõiduki kalibreerimisprotsessil. Kalibreerimissammud 
õpetavad süsteemile FieldPilot Pro või süsteemile UniPilot Pro 
sõiduki käitamise parameetreid ja optimaalsete juhtimistoimingute 
tagamiseks vajalikke kriitilisi samme.

MÄRKUSED. Enne kalibreerimisprotsessi alustamist peavad 
sõiduk ja õli olema soojenenud normaalsele 
töötemperatuurile.

 Enne kalibreerimisprotsessi alustamist peavad kõik 
haakeriistad olema sõidukist eemaldatud.

 Kalibreerimisprotsessi ajal peab sõiduki mootor olema 
viidud normaalsele töökiirusele või miinimumkiirusele 
1600 p/min.

 Automaatne kalibreerimine nõuab olulisel määral 
ruumi, milles sõidukit opereerida. Olenevalt sõiduki 
suurusest ja tüübist, on võimalik, et automaatse 
kalibreerimise protseduuri lõpuleviimiseks läheb 
minimaalselt vaja 200 x 200 m suurust ala. 
Operaator saab testimisala perimeetrile lähenemisel 
automaatkalibreerimise peatada, et masin ümber 
paigutada, ent katkestuste arv peab olema 
minimaalne, et tagada kvaliteetne kalibreerimine.

 Kalibreerimisprotsessi vältel teeb sõiduk automaatselt 
seeria manöövreid, kaasa arvatud täispööre vasakule 
ja täispööre paremale. Kalibreerimistrajektoor sõltub 
sõiduki tüübist, kontrollijast ja muudest sõiduki 
erinevustest. Kui sõiduk liigub takistuse suunas, siis 
olge alati valmis juhtimist üle võtma.

 Kalibreerimiseks kasutatav põld peab olema kuiv 
(vett, lund ega muda ei tohi olla) ja ühetasane.

 Eduka kalibreerimise tagamiseks on kriitilise 
tähtsusega, et GNSS-positsioneerimiskvaliteet oleks 
võimalikult hea. Enne kalibreerimise alustamist 
veenduge, et GNSS kasutab maksimaalset 
saadaolevate satelliitide arvu ja tugisüsteem (nt RTK, 
DGPS) on sees ja töötab.

 Parimate tulemuste saamiseks on soovitatav liikuda 
sõidukiga edasisuunas vähemalt 60 m minimaalse 
kiirusega 6 km/h, et määrata hea GNSS-i suund enne 
kalibreerimist.

Automaatne kalibreerimine annab protsessi iga sammu ajal 
konkreetsed juhised ja kiiruse soovitused. Kalibreerimise sammud ja 
aeg varieeruvad, sõltuvalt sõiduki tüübist ja paigaldatud seadmetest. 
Automaatse kalibreerimise protseduuri teostamiseks järgige ekraanil 
kuvatavaid juhiseid.

Järgmisel joonisel on toodud kalibreerimistrajektoori näide 
konkreetse sõiduki jaoks. See näitab ka konkreetsete 
kalibreerimissammude osasid. Iga sõiduki trajektoor on erinev.

Joonis 17: Kalibreerimistrajektoori näide

Lõpp

270 m

Klapp

Nurgasensor

Klapi surnud tsoon

Kompass

Manuaalne
väljalülitamine

Kalle

60 m

MÄRKUS. Kalibreerimistrajektoor muutub sõltuvalt sõiduki 
tüübist, kontrollijast ja muudest sõiduki erinevustest.

Protseduurid ja sammud on erinevad, sõltuvalt sõidukist ja sõidukile 
paigaldatud riistvarast.

1. Valige FieldPilot Pro / UniPilot Pro kuval  Halda sõidukeid .
2. Vajutage  Automaatne kalibreerimine .
3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kalibreerimisprotsessid 

järgmisteks toiminguteks algavad järgmises järjekorras (kui on 
saadaval):
►Kompassi kalibratsioon
►Oodake suunda
►Nullkaldega algsuund
►Nullkaldega vastassuund
►Klapi surnud tsoon
►Nurgasensor
►Klapp
►UniPilot Pro surnud tsoon
►UniPilot Pro
►Kurv

4. Kalibreerimise lõpuleviimist kinnitavas dialoogiboksis  
vajutage  OK , et naasta kuvale FieldPilot Pro / UniPilot Pro.

Täiendavaid üksikasju konkreetse kalibreerimisprotseduuri kohta 
leiate järgmistest jaotistest.
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Joonis 18: Automaatne kalibreerimine Kompassi kalibreerimine

Rakendusel SCM Pro on integreeritud kompass, mis võimaldab 
määrata suunda, milles sõiduk liigub. Kompassi tuleb kalibreerida 
suuna suhtes, mille on arvutanud GNSS-süsteem. Selle sammu 
jaoks peab operaator liikuma sõidukiga aeglaselt mööda 
kontsentrilist ringi, et süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro 
saaks võrrelda kompassi näitu GNSS-i suunaga. 

MÄRKUS. Selleks, et suurendada kompassi kalibreerimise 
terviklikkust, peab juht hoidma rooliratast konstantse 
nurga all ja säilitama sõiduki konstantset kiirust. Äge 
alustage kalibreerimisprotsessi enne, kui sõiduk on 
selles konstantse kaarega liikumises. Enne kompassi 
kalibreerimise alustamist on soovitatav läbida terve 
ring, et kontrollida, kas ruumi on piisavalt ja aidata 
operaatorit, pakkudes sõidukile jälgi, mida järgida.

Kalibreerimise lõpuleviimiseks järgige alltoodud protseduuri.

1. Alustage sõidukiga liikumist kiirusvahemikus 2,0 kuni 6,0 km/h.
2. Keerake rooliratast ükskõik kummas suunas ja hoidke seda 

konstantse nurga all, nii et sõiduk teeb konstantse raadiusega 
ringe. Juhtige sõidukit nii, et see liigub mööda ringi, mille 
diameeter on ligikaudu 9 kuni 15 m.

3. Kui sõiduk liigub õige kiirusega ja mööda ringjoont,  
vajutage  Alusta , et alustada kalibreerimist.

MÄRKUS. Nupu Paus vajutamine ja seejärel nupu Jätka 
vajutamine taaskäivitab kompassi kalibreerimise 
algusest.

Joonis 19: Kompassi kalibreerimine

4. Kompassi kalibreerimisprotsessi ajal kuvab süsteem indikaatori, 
mis näitab edenemise protsendimäära muutust. Jätkake mööda 
ringjoont sõitmist, kuni kompass kalibreeritakse ja kuvatakse 
järgmine kalibreerimiskuva.
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Kompassi kalibreerimise vead
Kui kompassi kalibreerimisprotsessi lõpuleviimine ebaõnnestus, 
võidakse kuvada üks veateadetest, mis on toodud tabelis 3. Kui ilmneb 
mõni viga, peaks operaator probleemi kõrvaldama ja vajutama nuppu 
Jätka, et kompassi kalibreerimisprotsess uuesti läbi viia.

Tabelis 3: Kompassi kalibreerimise tõrked ja lahendused

Veateade Võimalik põhjus Abinõu

Kiirus on vahemikust 
väljas

Sõiduki kiirus on väljunud 
lubatud kiirusvahemikust

Sõitke püsival kiirusel, 
mis jääb ekraanil kuvatud 
väärtuste vahemikku. 
Vältige kiirusi, mis jäävad 
kiirusvahemiku piiride 
lähedale.

Ring ei ole piisavalt 
ümmargune

Sõiduk liikus mööda 
ellipsi või nelinurka

Sõitke mööda 
korrapärast ringjoont, 
mille diameeter  
on 9 kuni 15 m

Andmete jaotus pole 
ühtlane

Sõiduki liikumiskiirus ei 
olnud konstantne

Sõitke sõidukiga ringe 
konstantsel kiirusel. 
Seadke kiirus enne nupu 
Alusta vajutamist.

Kompassiandmed on 
segased

Sõiduki 
elektromagnetseadmeid 
(nt kliimaseadme 
ventilaator SCM Pro 
lähedal) lülitati sisse 
või välja, metalltööriistu 
liigutati SCM Pro ümber 
või SCM Pro polnud 
kindlalt kinnitatud

Sõitke ühetasasel 
alal ja ärge vahetage 
ühegi tööriista 
olekut ega asendit, 
mis võivad muuta 
elektromagnetvälja 
SCM Pro lähedal. 
Veenduge, et SCM Pro 
on kindlalt klambrile 
kinnitatud

Kui kompassi kalibreerimine on edukalt lõpule viidud, jätkab süsteem 
automaatselt järgmise sammuga.

Oodake suunda
See samm kinnitab, et kompassi ja GNSS-i suuna arvutus klapivad 

MÄRKUS. See samm nõuab, et operaator sõidaks mööda 
sirgjoont. Enne seda sammu võib operaator pöörata 
sõiduki mis tahes suunas, kus selline sõitmine on 
ohutu ja lubatud.

Kalibreerimise lõpuleviimiseks järgige alltoodud protseduuri.

1. Alustage sõitmist mööda sirgjoont, püsides kiirusvahemikus 
2,0 kuni 6,0 km/h.

2. Kui sõiduk on saavutanud miinimumkiiruse, algab 
verifitseerimisprotsess ja olekuribal kuvatakse süsteemi hoiatus. 
Jätkake sõitmist mööda sirgjoont, püsides ekraanil kuvatud 
kiirusvahemikus.

3. Kui kalibreerimine õnnestus ja probleeme ei tekkinud, peaks 
olekuribal kiiresti (10 sekundi jooksul) kuvatama teade selle 
kohta, et suund on valmis. Selles punktis vajutage  Järgmine , 
et kalibreerimist jätkata.

Joonis 20: Oodake suunda

MÄRKUS. Kui suund on seatud valesti, siis ei saa süsteem 
FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro täpselt suunda 
määrata. Liikuge sõidukiga 150 m edasi ja seejärel 
taaskäivitage kalibreerimine.

MÄRKUS. Sõiduk peab liikuma nõutavas kiirusvahemikus, 
et nupp Järgmine oleks aktiveeritud.

Nullkalde kalibreerimine
Süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro kasutab oma 
sensoreid, et määrata sõiduki kallet, kui see liigub mööda põldu. 
See on oluline, et lasta süsteemil arvutada rataste tõest positsiooni, 
kui kabiin kaldub ühele või teisele poole. GNSS-antenn on üldiselt 
monteeritud kabiini peale, nii et GNSS-antenn võib liikuda, kui kabiin 
liigub maastiku muutumise tõttu ja masina keskjoon püsib ikkagi 
sirgjoonel. Kui sõiduki kalle ei ole õigesti mõõdetud, ei saa süsteem 
sõidukit täpselt kontrollida.

Kalde kalibreerimine on kahesammuline protsess. Sõiduk peab 
olema pargitud ühetasasele alale ja seisma jäetud. Alusjoone 
saamiseks võtab süsteem arvesse sensori näidud lühikese 
ajavahemiku jooksul. Seejärel tuleb sõidukiga sõita, pöörata see 
ringi vastassuunda ja peatada täpselt samas kohas. Seejärel 
võtab süsteem sensori näidud, olles tavapärasele liikumissuunale 
vastassuunas. Seejärel saab süsteem kasutada kahte näitude 
komplekti, et nullida sensorite väiksed vead. Sensorid loevad 
nii ette- kui ka tahakalde (pikisuunas) ja ka küljelt küljele kalde 
(pöördliikumine) vigu.

MÄRKUS. On oluline, et kalde kalibreerimine toimuks ühetasasel 
kaldeta alal. Kui see samm tehakse kallakul, siis 
on võimalik, et süsteem FieldPilot Pro või süsteem 
UniPilot Pro ei saa sõidukit täpselt kontrollida.
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Algsuund
See on kalde kalibreerimiseprotseduuri esimene etapp.

Kalibreerimise lõpuleviimiseks järgige alltoodud protseduuri.

1. Sõitke sõidukiga ühetasasele pinnale, peatuge ja rakendage pidur.
2. Kui sõiduk on liikumatu ja stabiliseeritud, vajutage nuppu  Jätka .
3. Süsteem kuvab stardiloenduse. Ärge liigutage sõidukit ega 

lubage inimestel kabiini siseneda ega kabiinist lahkuda 
stardiloenduse ajal. Kui see samm on lõpule viidud, liigub 
kalibreerimisprotsess automaatselt järgmisele sammule.

4. Märkige esi- ja tagarattad või sõiduki teekonna keskpunkt 
lippudega.

Joonis 21: Nullkaldega algsuuna kalibreerimine

Vastassuund
See on kalde kalibreerimiseprotseduuri teine etapp.

MÄRKUS. On oluline, et sõiduk oleks paigutatud täpselt samasse 
kohta kui eelmises sammus, kuid vastupidises 
suunas. Kui sõiduk ei ole paigutatud samasse kohta, 
siis arvutatakse kalde kompensatsioon ebaõigesti ja 
sõiduki roolimise jõudlus halveneb.

Kalibreerimise lõpuleviimiseks järgige alltoodud protseduuri.

1. Liikuge sõidukiga edasisuunas ja seejärel pöörake see ringi, 
nagu on näidatud.

Joonis 22: Ringisõitmine kalde kalibreerimiseks

Wheel Marks

A B C

Wheel Marks Wheel Marks

2. Peatage sõiduk täpselt samas asukohas, millele osutavad 
eelnevalt seatud märgid, nii et tagumised rehvid jäävad nüüd üle 
esimeste rehvide märkide või teekonna keskpunkt jääb samasse 
kohta, kuid vastassuunda. 

3. Kui sõiduk on liikumatu ja stabiliseeritud, vajutage nuppu  Jätka .
4. Süsteem kuvab stardiloenduse. Oodake, kuni süsteem lõpetab 

mõõtmise ja kui kalde kalibreerimine on edukalt lõpule viidud, 
jätkab süsteem automaatselt järgmise sammuga. 

Joonis 23: Nullkaldega vastassuund
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Kalde kalibreerimise vead 
Kui kalde kalibreerimise lõpuleviimine ebaõnnestus, kuvatakse 
hüpikaken, mis sisaldab veateadet.

Kalde kalibreerimise vigade võimalikud põhjused ja nende 
lahendused on toodud tabelis 4. Kui kuvatakse see veateade, 
peab operaator probleemi kõrvaldama ja seejärel kalde 
kalibreerimist kordama. Vajutage nuppu Katkesta, et tühistada kogu 
kalibreerimisprotsess ja taaskäivitada kalibreerimine algusest.

Tabelis 4: Kalde kalibreerimise vead ja lahendused

Veateade Võimalik põhjus Abinõu

Kalibratsiooni viga

Vale SCM Pro paigaldus

Kontrollige SCM Pro 
füüsilist paigaldust 
ja korrigeerige seda. 
Kasutage küljelt-küljele 
ja ette-/tahakalde nurki 
(nt „esimene ots on liiga 
madalal”) tõrketeatest, 
et saada aru võimaliku 
ühitamatuse põhjustest. 

Sõidukiprofiili on 
sisestatud vale 
SCM Pro suund

Kontrollige suuna 
sätteid sõiduki profiilis 
ja korrigeerige neid.

Kalibratsiooni viga:  
Kalle ületas XX kraadi 

Küljelt-küljele kalle XX kraadi  
Ette-/tahakalle XX kraadi

Algsed sammud 
ja vastassuuna 
kalibreerimissammud 
tehti ebatasasel pinnal

Korrake kalibreerimist 
ühetasasel pinnal. Enne 
nupu Jätka vajutamist 
veenduge, et sõiduk on 
liikumatu ja stabiliseeritud.

Klapi surnud tsoon
Sõidukitüübid, mis on varustatud juhtklapiga, mida kontrollib otse 
süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro, kasutavad seda 
kalibreerimisprotseduuri. See hõlmab sõidukeid, mis kasutavad 
standardseid lisandmooduleid, nagu FieldPilot Pro Valves, AutoTrac 
Ready (mitte-ISO), AccuGuide Ready, IntelliSteer ja mõned muud.

MÄRKUS. Veenduge, et mootori pöörete arv on töökiirusel, 
kui seda kalibreerimise osa läbi viiakse.

Juhtklappi läbiv õlivool on proportsionaalne elektrilise signaaliga, 
mille saadab süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro. 
Enne kui klapiavad avanevad, vajatakse teatud miinimumtugevusega 
signaali süsteemilt FieldPilot Pro või süsteemilt UniPilot Pro. 
Kui signaali tugevus jääb allapoole minimaalset nõutavat taset, 
ei läbi õli juhtklappi ja roolimehhanism ei liigu. Signaalide vahemikku, 
kus juhtklapi liikumist ei toimu, nimetatakse surnud tsooniks. 
Süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro tuvastab surnud 
tsooni, suurendades astmeliselt juhtklapile saadetava signaali 
tugevust mõlemas suunas, kuni süsteem FieldPilot Pro või süsteem 
UniPilot Pro tuvastab liikumise roolinurga sensorilt. On oluline, 
et süsteem tuvastaks täpselt, millises punktis hakkab juhtklapp 
liikuma, et tagada väiksed, täpsed juhtkäsklused FieldPilot Pro 
või UniPilot Pro toimingute ajal.

Joonis 24: Klapi surnud tsooni kalibreerimine on pooleli

 

Kalibreerimise lõpuleviimiseks järgige alltoodud protseduuri.

1. Liikuge sõidukiga piki sirgjoont, hoides kiirust vahemikus 2,0 kuni 
6,0 km/h.

2. Vajutage nuppu  Jätka , et alustada kalibreerimisprotsessi.
3. Sõiduk liigub teatud ajavahemiku jooksul piki sirgjoont. Lõpuks 

hakkab juhttelg liikuma ühes suunas ja seejärel teises suunas.
4. Kui see juhtub, määrab süsteem surnud tsooni juhtklapi jaoks 

ja liigub edasi järgmisele sammule.

Nurgasensor
Kui sõidukile on paigaldatud roolinurga sensor ja süsteem 
FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro saab sellelt sisendi otse, siis 
loeb süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro selle sensori 
poolt edastatud väärtust, et määrata roolimehhanismi asendit. 
See hõlmab sõidukeid, mis kasutavad standardseid lisandmooduleid, 
nagu AutoTrac Ready (mitte-ISO), AccuGuide Ready, IntelliSteer 
ja mõned muud. Seda protseduuri kohaldatakse ka UniPilot Pro 
paigaldustes, kus kasutatakse roolinurga sensorit.

Kalibreerimisprotsessi ajal annab süsteem FieldPilot Pro või süsteem 
UniPilot Pro esmalt roolimehhanismile käskluse teha täispööre 
vasakule ja paremale, et tuvastada maksimaalsed sensori poolt 
edastatud väärtused.

MÄRKUS. On oluline, et roolinurga sensor suudab tuvastada 
muudatused kogu roolimehhanismi liikumise vältel. 
Kui roolinurga sensori poolt edastatud väärtus langeb 
madalamale miinimumtasemest (0) või tõuseb enne 
piiranguid kõrgemale (65535) loendusväärtustest, 
siis kalibreerimine ebaõnnestub.

Pärast maksimaalsete piirmäärade kehtestamist annab süsteem 
FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro juhtklapile või rakendusele 
UniPilot Pro käskluse hoida roolimehhanismi konstantse nurga all 
erievates asendites, alustades täispöördest vasakule ja liikudes 
täispööret tehes paremale. Igal peatumisel mõõdab süsteem suuna 
tegelikku muutust, kasutades muutust GNSS-asendites. Pärast seda, 
kui kalibreerimisprotsessi on läbinud vasakult paremale täispöörde 
testi, hindab see, kus peaks roolimehhanism olema, et sõidukit 
otse edasi juhtida. Seejärel salvestab süsteem veel näiteid punkti 
mõlemalt poolelt, et teada kindlalt, millal sõiduk otse edasi liigub.
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Kalibreerimise lõppemisel suudab süsteem FieldPilot Pro või 
süsteem UniPilot Pro määrata eeldatava suuna muutuse roolinurga 
sensori iga asendi jaoks. See suudab ka määrata täpse sensori 
suuna, mis hoiab sõidukit sirgjoonel. Sensori kalibreerimine on 
robustne ja võimaldab süsteemil määrata õiged sensori näidud, mida 
saab kasutada isegi siis, kui sensorit ei ole paigaldatud võrdsete 
roolinurkadega vasakule ja paremale.

Joonis 25: Nurgasensori kalibreerimine on pooleli

Kalibreerimise lõpuleviimiseks järgige alltoodud protseduuri.

MÄRKUS. Kalibreerimisprotsessi järgmiseks sammuks teeb 
sõiduk täispöörde vasakule ja täispöörde paremale. 
Veenduge, et alast, kus kalibreerimine aset leiab, on 
eemaldatud kõik esemed.

1. See protseduur algab automaatselt pärast klapi surnud tsooni 
sammu lõpuleviimist. Jätkake, lubades sõidukil endiselt liikuda 
mööda sirgjoont, püsides ekraanil kuvatud kiirusvahemikus.

 MÄRKUS. Kui nurgasensori kalibreerimine ei käivitu 
automaatselt, vajutage selle käivitamiseks nuppu Jätka.

2. Roolimehhanism teeb raske pöörde ühes suunas ja 
pöörab seejärel tagasi vastassuunda, et leida sensori 
maksimumpiirangud.

3. Seejärel paigutab süsteem sensori korrapäraste 
sammuvahedega kahe maksimaalse asendi vahele ja mõõdab 
suuna muutust igas asendis. Süsteem töötab ühest suunast, 
vähendades astmeliselt pööramise määra, jätkates otse 
edasiliikumise asendi ületamisega ja hakates seejärel tegema 
üha järsemaid pöördeid vastassuunas.

4. See liigub tagasi vastassuunas ja salvestab veel mõned näited 
otse edasiliikumise asendi lähedalt.

5. Kui see on lõpule viidud, jätkub kalibreerimisprotsess järgmisest 
sammust.

Klapp
Sõidukitüübid, mis on varustatud juhtklapiga, mida kontrollib otse 
süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro, kasutavad seda 
kalibreerimisprotseduuri. See hõlmab sõidukeid, mis kasutavad 
standardseid lisandmooduleid, nagu FieldPilot Pro Valves, AutoTrac 
Ready (mitte-ISO), AccuGuide Ready, IntelliSteer ja mõned muud.

MÄRKUS. Veenduge, et mootori pöörete arv on konstantsel 
töökiirusel, kui seda kalibreerimise osa läbi viiakse.

Klapi kalibreerimine mõõdab pööramise määra, kasutades 
roolinurga sensorit erinevate signaalidega edastatud käsklustel, mis 
saadetakse juhtklapile. Kui signaal juhtklapile muutub tugevamaks, 
peaks suurenema ka pööramise määr roolinurga sensoril. Süsteem 
FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro saab roolinurga sensori 
pööramise määra näidud erinevate signaalidega edastatud 
käsklustel, nii et süsteem teab, kui kiiresti sõiduk pöörab erinevate 
signaalidega edastatud käsklustel, mis saadetakse juhtklapile.

Joonis 26: Klapi kalibreerimine on pooleli

Kalibreerimise lõpuleviimiseks järgige alltoodud protseduuri.

1. See protseduur käivitub tavaliselt automaatselt pärast klapi 
surnud tsooni sammu lõpuleviimist. Jätkake, lubades sõidukil 
endiselt liikuda mööda sirgjoont, püsides ekraanil kuvatud 
kiirusvahemikus.

 MÄRKUS. Kui klapi kalibreerimine ei käivitu automaatselt, 
vajutage selle käivitamiseks nuppu Jätka.

2. Süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro annab sõidukile 
käsu pöörata roolimehhanismi ühes suunas, kasutades 
maksimumsignaali, ja seejärel vastassuunas maksimaalse 
signaaliga. See kordab seda kaks korda.

3. Järgmisena hakkab see pöörama roolimehhanismi mõlemas 
suunas ja hakkab mõõtma kiirust, millega see pöörab. See testib 
erinevaid käskluste kiirusi (aeglased, keskmise kiirusega ja 
kiired pöörded) nii vasakule kui ka paremale pööramiseks. Selle 
kalibreerimissammu lõpetamisel teab süsteem FieldPilot Pro või 
süsteem UniPilot Pro, kui kiiresti see pöörab roolimehhanismi 
igal signaali tugevusel, mille see saadab juhtklapile.

4. Seejärel liigub süsteem edasi järgmisele sammule.
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UniPilot Pro surnud tsoon
Sõidukitüübid, mis kasutavad süsteemi UniPilot Pro sõiduki juhtimise 
suuna kontrollimisel järgmist protseduuri. Rooli pööramise otstarbel 
rakenduse UniPilot Pro käivitamiseks on vaja minimaalsel hulgal 
voolu. Süsteem peab määrama, mis see minimaalne vooluhulk 
on. See protsess suurendab aeglaselt signaali tugevust, mis 
saadetakse süsteemile UniPilot Pro, ja tuvastab seejärel, millal 
kodeerimisseadmed süsteemis UniPilot Pro tuvastavad liikumise. 
See tuvastab surnud tsooni paremale ja vasakule pööramiseks. 
On oluline, et roolimissüsteemil oleks see teave olemas, et see 
saaks anda väikseid, täpseid käsklusi rooliratta pööramiseks.

MÄRKUS. Veenduge, et mootori pöörete arv on konstantsel 
töökiirusel, kui seda kalibreerimise osa läbi viiakse.

Kalibreerimise lõpuleviimiseks järgige alltoodud protseduuri.

1. Liikuge sõidukiga piki sirgjoont, hoides kiirust vahemikus 2,0 kuni 
6,0 km/h. 

2. Vajutage nuppu  Jätka , et alustada kalibreerimisprotsessi.
3. Sõiduk liigub otse mööda sirgjoont, kuni UniPilot Pro hakkab 

liikuma veidi paremale ja vasakule. Kui mootor on tuvastatud, 
on see samm lõpule viidud ja süsteem liigub edasi järgmisele 
sammule.

Joonis 27: UniPilot Pro surnud tsooni kalibreerimine

UniPilot Pro
Sõidukitüübid, mis kasutavad süsteemi UniPilot Pro sõiduki juhtimise 
suuna kontrollimisel järgmist protseduuri. See protseduur testib 
pööramise määra mõõdetuna kodeerimisseadme poolt UniPilot Pro 
sees, kui süsteem saadab sellele erinevaid signaale. Mida tugevam 
on signaal, seda kiiremini peaks UniPilot Pro pöörama. See protsess 
võimaldab süsteemil teada, kui suur signaal tuleks saata, et saada 
konkreetne pööramise määr.

Kalibreerimise lõpuleviimiseks järgige alltoodud protseduuri.

1. Liikuge sõidukiga piki sirgjoont, hoides kiirust vahemikus 2,0 kuni 
6,0 km/h. 

2. Vajutage nuppu  Jätka , et alustada kalibreerimisprotsessi.
3. Süsteem annab roolirattale käskluse pöörata vasakule ja 

paremale erineva kiirusega.
4. Kui protsess on lõpule viidud, liigub süsteem edasi järgmisele 

sammule.
Joonis 28: UniPilot Pro kalibreerimine
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Antenni lateraalse kõrvalekalde distantsi 
reguleerimine
Korralikult häälestatud sõiduki keskjoon peaks ületama sama 
punkti, minnes mõlemas suunas samal abijoonel. Seda käitumist 
kontrollitakse antenni lateraalse kõrvalekaldega. Sõiduki esmasel 
häälestusel sisestatakse antenni kõrvalekalde ligikaudne väärtus. 
Pärast sõiduki profiili loomist ja automaatset kalibreerimist peaks 
operaator läbima järgmise protseduuri, tagamaks et antenni 
lateraalne kõrvalekalle on sisestatud õigesti. See protseduur 
tuvastab ja elimineerib vahelejätmised ja ülekatted külgnevates 
ridades, mis tulenevad valest lateraalsest kõrvalekaldest.

MÄRKUS. Enne reguleerimisprotsessi alustamist peab 
antenni lateraalse kõrvalekalde väärtus olema 
nullile nii lähedal kui võimalik. Kui see väärtus on 
suurem kui 10 cm, korrigeerige väärtust ja tehke 
automaatkalibreerimine uuesti, enne kui jätkate 
järgmise testiga.

MÄRKUS. Veenduge alati, et menüüs Konfiguratsioon-> 
Haakeriist on haakeriista häälestuses haakeriista nihe 
null (0) isegi siis, kui sõiduki taga ei ole haakeriista. 
Haakeriista nihked põhjustavad valede mõõtude 
sisestamist selles protseduuris.

Selle sätte kohta leiate täiendavat teavet jaotisest „Antenni lateraalse 
kõrvalekalde suund ja distants”.

Joonis 29: Antenni lateraalse kõrvalekalde distants

Antenni kõrvalekalde kohanduse arvutamiseks, kasutades sama abijoont:

1. Looge sirge AB joon.
2. Kui abistatud/automaatroolimine on aktiveeritud, sõitke vähemalt 30 meetrit töölõigul  ja pange lipud haakerauale või masina kõrvale.
3. Pöörake ringi ja aktiveerige abistatud/automaatroolimine töölõigu  samal AB-abijoonel. Pange lipud haakerauale või masina kõrvale või 

peatuge AB-abijoonel lippude kõrval, mille panite paika töölõigul .
4. Mõõtke erinevust  töölõigu  ja töölõigu  lippude vahel. 
5. Jagage mõõdetud kaugus  pooleks. Erinevus annab tulemuseks nihke kohandusväärtuse.
6. Suurendage või vähendage nihke vahekaugust nihke sammus 5 määratud reguleerimisväärtuse võrra ja korrake testi. Antenni lateraalse 

kõrvalekalde distants on reguleeritud õigesti, kui mõlemas suunas sõites on sõiduki rattajäljed samas kohas. Kui see reguleerimine toob 
kaasa antenni lateraalse kõrvalekalde distantsi reguleerimise rohkem kui 10 cm võrra, siis tuleb automaatkalibreerimine uuesti teha.

Põllu töötlemise ülekate

Praegused nihke sätted

Nihke suund = vasak Nihke suund = parem
Nihke suund = parema 
nihke distants = 0 m

Töölõigust  paremale Vähendage vahekauguse nihke väärtust Suurendage vahekauguse nihke väärtust Suurendage vahekauguse nihke väärtust

Töölõigust  vasakule Suurendage vahekauguse nihke väärtust Vähendage vahekauguse nihke väärtust Vahetage haakeriista nihke suund vasakule 
ja suurendage vahekauguse nihke väärtust

Joonis 30: Antenni lateraalse kõrvalekalde distants
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Sõiduki reguleerimine
Pärast sõiduki kalibreerimist peab see toimima asjakohasel viisil 
enamike tavaliste põllutööde puhul. Kuid on võimalik, et teatud 
olukordades tuleb reguleerida roolimise jõudlust, et võtta arvesse 
põllu tingimusi, haakeriista valikut, liikumiskiirust jms. Sõiduki 
reguleerimise kuva võimaldab operaatoril reguleerida sõiduki 
roolimise jõudlust vastavalt nendele muutunud tingimustele.

1. Valige FieldPilot Pro / UniPilot Pro kuval  Halda sõidukeid .
2. Vajutage  Kohanda .
3. Häälestage iga valik (kui need on saadaval) järgmises järjekorras:
 Manuaalne väljalülitamine – kohandage piiri, mille juures 

FieldPilot Pro või UniPilot Pro välja lülitatakse, kui rooliratast 
keeratakse käsitsi

 Mootori agressiivsus [ainult UniPilot Pro] – reguleerib, kui 
agressiivselt UniPilot Pro rooli pöörab. Vahemik on 1 kuni 20.

 UniPilot Pro takistuseta liikumine [ainult UniPilot Pro] – 
reguleerib sõiduki roolimise takistuseta liikumist. See väärtus 
näitab rooliratta liikumist ilma ratta liikumiseta. Vahemik  
on 1 kuni 20.

 Juhtimise vastus – reguleerib sõiduki võnkeid, kui see on 
soovitud rajal. Vahemik on 1 kuni 20.

 Suuna agressiivsus – reguleerib, kui agressiivselt reageerib 
sõiduk oma suuna muutustele. Vahemik on 1 kuni 20.

 Kõrvalekalde viga – reguleerib, kui agressiivselt sõiduk 
reageerib muutustele kõrvalekalde veas (sõiduki lateraalne 
kõrvalekalle valitud teest). Vahemik on 1 kuni 20.

 Joone omandamine – reguleerib, kui agressiivselt sõiduk 
joone hõivab. Eesmärgiks on reguleerida süsteemi nii, et see 
valiks lühima marsruudi ilma liiga järskude või äkiliste sõiduki 
liikumisteta. Vahemik on 1 kuni 20.

 Vastupidine vastus – reguleerib roolimise agressiivsust,  
kui sõiduk liigub tagurpidi. Vahemik on 1 kuni 20.

 Kalde kalibreerimine – rekalibreerib kalde kalibratsiooni. 
Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid oma sõiduki 
positsioneerimiseks ja repositsioneerimiseks. See valik on 
saadaval ainult pärast seda, kui aktiivne sõiduk on läbinud 
esmase kalibreerimise. Täiendavat teavet leiate jaotisest 
„Nullkalde kalibreerimine” käesoleva juhendi peatükis 
Automaatne kalibreerimine.

 Roolinurga sensori (WAS) kalibreerimine – rekalibreerige 
nurgasensori kalibratsioon. See valik on saadaval ainult pärast 
seda, kui aktiivne sõiduk on läbinud esmase kalibreerimise. 
Täiendavat teavet leiate jaotisest „Nurga sensor” käesoleva 
juhendi peatükis Automaatne kalibreerimine.

4. Vajutage TAGASI-noolt , et naasta FieldPilot Pro / 
UniPilot Pro kuvale, või külgmist KONFIGURATSIOONI 
vahekaarti , et naasta vahekaardi Konfiguratsioon põhikuvale 
ilma muudatusi salvestamata.

Joonis 31: Sõiduki reguleerimine
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Sõiduki reguleerimise valikud

Juhtimise vastus
Reguleerige sõiduki võnkeid, kui sõiduk on soovitud rajal. 

Joonis 32: Sõiduki reguleerimise valikud

Suuna agressiivsus
Reguleerige, kui agressiivselt sõiduk reageerib muutustele sõiduki 
suunas.

Joonis 33: Suuna agressiivsus

Kõrvalekalde viga
Reguleerige, kui agressiivselt sõiduk reageerib muutustele 
kõrvalekalde veas (sõiduki lateraalne kõrvalekalle valitud teest).

Joonis 34: Kõrvalekalde viga

Joone omandamine
Reguleerige, kui agressiivselt hõivab sõiduk joone. Eesmärgiks on 
reguleerida süsteemi nii, et see valiks lühima marsruudi ilma liiga 
järskude või äkiliste sõiduki liikumisteta.

Joonis 35: Joone omandamine
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PEATÜKK 3 –  SÜSTEEMI FIELDPILOT PRO VÕI  

SÜSTEEMI UNIPILOT PRO SUUNAMISE KUVAD
Süsteemi FieldPilot Pro või süsteemi UniPilot Pro ja kalde teabele saab lihtsalt juurdepääsu suunamise kuva olekuribalt.

Abistatud/automaatroolimise olek
Abistatud/automaatroolimise oleku kuva kuvab teavet abistatud/
automaatroolimise süsteemi praeguse oleku kohta, kaasa 
arvatud kalde olekut.

1. Vajutage ABISTATUD/AUTOMAATROOLIMISE ikooni   .
Joonis 36: Abistatud/automaatroolimise olek

27.00
ha

10.0
km/hMark A

System state: Active
System mode: Operation
Change reason: Engaged
FieldPilot mode: Row steer
Raw steer reject: UNKNOWN
Raw steer interrupt: NO_MOVE_TIME_OUT
Extended GNSS status:

Position valid
Position OK to steer
Attitude valid
NMEA QI valid
NMEA DOP OK
NMEA position resolution OK 

Abistatud/automaatroolimise olek 
Roheline = sees, roolimine aktiveeritud

Kollane = lubatud, on täidetud kõik tingimused abistatud/
automaatroolimise lubamiseks
Punane = keelatud, ei ole täidetud kõiki tingimusi abistatud/
automaatroolimise lubamiseks
Ikoon puudub = süsteemi pole abistatud/automaatroolimist 
paigaldatud



2998-05341-ET R1

FieldPilot® Pro ja UniPilot® Pro
LISA
Ortogonaalsed suunad

X: Ette, Y: Alla X: Ette, Y: Vasakule X: Ette, Y: Paremale
Põhiline suunaasend (X=0, Y=0, Z=0)

X: Ette, Y: Üles

X: Paremale, Y: Tagasi X: Paremale, Y: Alla X: Paremale, Y: Ette X: Paremale, Y: Üles

X: Alla, Y: Tagasi X: Alla, Y: Ette X: Alla, Y: Vasakule X: Alla, Y: Paremale

X: Vasakule, Y: Tagasi X: Vasakule, Y: Alla X: Vasakule, Y: Ette X: Vasakule, Y: Üles

X: Üles, Y: Tagasi X: Üles, Y: Ette X: Üles, Y: Vasakule X: Üles, Y: Paremale

X: Tagasi, Y: Alla X: Tagasi, Y: Vasakule X: Tagasi, Y: Paremale X: Tagasi, Y: Üles
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Kiiruspiirangud
Järgmises tabelis on toodud minimaalse töökiiruse, maksimaalse sisselülitamiskiiruse ja maksimaalse töökiiruse piirangud.

Sõiduki konfiguratsioon
Minimaalne 

töökiirus (km/h)

Maksimaalne 
sisselülitamiskiirus 

(km/h)
Maksimaalne 

töökiirus (km/h)

Liigendatud

 

FieldPilot Pro 0,80 19 32

UniPilot Pro, ratta nurga sensorita 1,60 19 32

UniPilot Pro, ratta nurga sensoriga 0,80 19 32

Kombain FieldPilot Pro 0,80 14 24

UniPilot Pro, ratta nurga sensorita 1,60 14 24

UniPilot Pro, ratta nurga sensoriga 0,80 14 24

Suurte rehvidega FieldPilot Pro 0,80 32 45

UniPilot Pro, ratta nurga sensorita 1,60 32 45

UniPilot Pro, ratta nurga sensoriga 0,80 32 45

MFWD FieldPilot Pro 0,80 21 32

UniPilot Pro, ratta nurga sensorita 1,60 21 32

UniPilot Pro, ratta nurga sensoriga 0,80 21 32

Pihustusmasin FieldPilot Pro 0,80 32 45

UniPilot Pro, ratta nurga sensorita 1,61 32 45

UniPilot Pro, ratta nurga sensoriga 0,80 32 45

Vaaluti FieldPilot Pro 0,80 14 24

UniPilot Pro, ratta nurga sensorita 0,80 14 24

Roomik

 

FieldPilot Pro 0,80 19 32

UniPilot Pro, ratta nurga sensorita 0,80 19 32

Lisamärkused kiiruse ja automaatroolimise oleku kohta:

• Kui automaatroolimine on sisse lülitatud ja kasutaja peatab sõiduki, jääb automaatroolimine sisse lülitatuks veel 30 sekundiks.  
Kui sõiduk alustab selle 30-sekundilise perioodi jooksul uuesti liikumist, jääb automaatroolimine sisselülitatuks kogu jada vältel.

• Tööst väljumiseks peab automaatroolimine olema välja lülitatud

• Tagurpidi sõites automaatroolimine töötab
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Sõiduki profiili tööleht
Palun kasutage seda vormi, et märkida üles MFWD sõiduki teave enne uue sõiduki loomist. Teiste sõidukitüüpide jaoks mõeldud vormide 
saamiseks võtke ühendust oma AutoSteer Pro edasimüüjaga

Sõiduki tüüp Sõiduki mark Sõiduki mudel Kontrollija tüüp
□ UniPilot Pro

□ Hüdraulika
Sõiduki nimi Kasutatud ühikud Teljevahe

□ Meetrid [m]

□ Sentimeetrid [cm]

□ Jalad [ft]

□ Tollid [in] Mõõdud:
GNSS-antenni asukoht Ette-/tahakalle Vasakule/paremale Kõrgus

Mõõdud:

   
□ Ettekalle     □ Tahakalle □ Vasakule     □ Paremale

SCM Pro asukoht Ette-/tahakalle Vasakule/paremale Kõrgus

Mõõdud:

   
□ Ettekalle     □ Tahakalle □ Vasakule     □ Paremale

SCM Pro suund X-telg Y-telg Z-telg
Nurga mõõdud,  

olles kaldu [kraadi]:
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SCM Pro teisaldamine ühest sõidukist teise
Süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro on loodud sellisena, et seda saab lihtsalt ühest sõidukist teise ümber tõsta. Saadaval on 
konkreetse sõiduki komplektid, mille saab paigaldada igale sõidukile, seega tuleb ümber tõsta ainult ekraan, GNSS-vastuvõtja ja SCM Pro. 
Igasse sõidukisse, millesse süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro ümber tõstetakse, peavad juba olema paigaldatud ekraani, 
SCM Pro ja sõiduki juhtmekimbud. Täiendava teabe saamiseks sõidukispetsiifiliste komplektide hankimise ja paigaldamise kohta võtke 
ühendust oma AutoSteer Pro edasimüüjaga. Kasutage selles jaotises toodud juhiseid, et SCM Pro ühest sõidukist teise ümber tõsta. Juhised 
teisaldamiseks leiate süsteemi Aeros või Matrix Pro GS kasutusjuhendist.

Joonis 37: SCM Pro paigaldusdiagramm

2

1

3

3

4

Ülaltoodud joonisel on SCM Pro paigaldatud metallklambrisse, peamised ja sõidukispetsiifilised juhtmekimbud ühendatuna.

Tabelis 5: SCM Pro paigaldamine

Üksus Kirjeldus
1 Peamise juhtmekimbu konnektor
2 Sõidukispetsiifilise juhtmekimbu konnektor (valikuline, 

sõltub paigaldusest)
3 Neli 8-32 x 1/2 kuuskantkruvi
4 Metallklamber

Vajalikud tööriistad
SCM Pro eemaldamiseks ühest sõidukist ja selle paigaldamiseks teise sõidukisse on vaja ainult ühte tööriista: 1/4-tolline mutrikeerik.

SCM Pro eemaldamine sõidukist
1. Lülitage süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro välja ja lahutage toide.
2. Lahutage peamise juhtmekimbu konnektor süsteemilt SCM Pro, keerates lahti kuuskantkruvi konnektoril.
3. Lahutage sõidukispetsiifilise juhtmekimbu konnektor (kui see on olemas) süsteemilt SCM Pro, keerates lahti kuuskantkruvi konnektoril.
4. Eemaldage neli süsteemi SCM Pro paigalduskruvi. See vabastab süsteemi SCM Pro sõiduki paigaldusklambrist, nii et süsteemi saab 

teisaldada teise sõidukisse. Hoidke kruvisid tulevaseks kasutamiseks kindlas kohas.
5. Eemaldage ekraan kabiinist, kasutades ekraani kasutusjuhendis toodud juhiseid. 
6. Eemaldage GNSS-vastuvõtja, kasutades GNSS-vastuvõtja kasutusjuhendis toodud juhiseid.
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Süsteemi SCM Pro paigaldamine sõidukisse
1. Lahutage süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro juhtmekimbu toide.
2. Paigaldage ekraan kabiini, kasutades ekraani kasutusjuhendis toodud juhiseid.
3. Paigaldage GNSS-vastuvõtja, kasutades GNSS-vastuvõtja kasutusjuhendis toodud juhiseid.
4. Kinnitage SCM Pro paigaldusklambrile, kasutades nelja 8-32 x 1/2 kuuskantkruvi. 
 MÄRKUS. Õigeks toimimiseks peab süsteem SCM Pro olema kindlalt sõidukile kinnitatud. See peab kuumuse hajumiseks olema 

kinnitatud metallklambrile. Ärge kruvisid üle pingutage.

5. Kinnitage SCM Pro peamise juhtmekimbu konnektor väiksemale konnektorile süsteemil SCM Pro ja pingutage kruvi.
6. Kinnitage sõidukispetsiifilise juhtmekimbu konnektor (kui see on olemas) suuremale konnektorile süsteemil SCM Pro ja pingutage kruvi.
 MÄRKUS. Kui sõidukil ei ole sõidukispetsiifilist juhtmekimpu selle ühenduse jaoks, siis veenduge, et on paigaldatud tehiskork, et 

hoida konnektor tolmuvabana ning vältida sisemiste kontaktide ja riistvara kahjustamist.

 MÄRKUS. Mõlemad konnektorid on mitmekontaktilised ja sobituvad ainult siis, kui SCM Pro pesa ja pistik on kohakuti. Konnektorid 
peaksid lihtsalt pesasse sisenema. Kui sisestamine on raskendatud, siis kontrollige pistiku kontaktide sobitumist pesasse, takistuse 
olemasolu sisemuses ja kontaktide sirgust. Ärge suruge konnektorit pesasse jõudu kasutades, kuna see võib konnektoreid 
kahjustada.

7. Lülitage süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro sisse ja minge AutoSteer Pro häälestuskuvale. Kasutage nuppu Halda 
sõidukeid, et valida ja aktiveerida sõiduk, millesse on paigaldatud süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro. Aktiivse sõiduki 
häälestamise kohta leiate teavet jaotisest Halda sõidukeid.

Ekraaniühendused
Süsteem FieldPilot Pro või süsteem UniPilot Pro tuleb ühendada süsteemiga Aeros või Matrix Pro GS, kasutades asjakohast peamist 
juhtmekimpu.

Teatud programmeerimine või tõrkeotsing tehnilise toe pakkumisel nõuab juhtmega või juhtmevaba ühendust otse süsteemiga SCM Pro. 
Juhtmega ühendused kasutaksid Etherneti RJ-liidest45 Conxall-kaabliga. Juhtmevaba ühendus kasutab standardit IEEE 802.11 b/g WiFi. 
Otseühenduse loomiseks süsteemiga SCM Pro peab hooldusrežiim olema lubatud.

Juurdepääsu SCM Pro häälestuskuvadele saab tavatarbijale mõeldud tahvel- või sülearvuti veebibrauseri kaudu. Etherneti kasutamisel 
ühendage RJ45-kaabel oma arvutiga ja tippige veebilehe aadressireale 10.1.1.1. Kui kasutate WiFit, ühendage SCM Pro -XXXX traadita 
võrgu pääsupunktiga, kus XXXX tähistab SCM Pro seerianumbri nelja viimast numbrit, ja tippige veebilehe aadressireale 10.100.100.100.

Joonis 38: Ekraani ühendused
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K A S U T U S J U H E N D

Kohandatav teie põllu tingimustele ja teie asukohale
Süsteemid FieldPilot Pro ja UniPilot Pro kasutavad karmi maastiku ja raskete 
põllutingimuste kompenseerimiseks kõige uuemat tehnoloogiat. Kolm erinevat 
sensorit mõõdavad igaüks masina dünaamikat kolmel teljel – see tähendab 
9 telje mõõtmisi, mis toimuvad sadu kordi igas sekundis.

Lisaks sellele saab süsteemi FieldPilot Pro ja süsteemi UniPilot Pro varustada 
roolinurga sensoriga, et täpsust veelgi suurendada.

FieldPilot Pro ja UniPilot Pro on valmis ka ära kasutama GNSS-i täpsuse mis 
tahes taset. GNSS-i täpsuse kõrgemad tasemed parandavad alati juhtimise 
täpsust, kuid stabiilset ja usaldusväärset juhtimist pakuvad elementaarsed 
SBAS (WAAS või EGNOS) GNSS-vastuvõtjad. Alates sättest Autonoomne 
kuni sätteni RTK, valige GNSS-i täpsuse tase, mis on vajalik teie rakenduses, 
ja FieldPilot Pro ja UniPilot Pro juhivad iga kord masinat vastava täpsusega.
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